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1. Увод 

Живеем в преломни и смутни исторически времена, в които 
рязко се преобръщат пластовете на историята и коренно се променят 
обществените нрави между хората. В такива драматични обществено-
исторически ситуации е неизбежно да се търсят смислови и ценност-
но-нормативни опори в дълбините на историческата и културната па-
мет, да се развихрят докрай социалните въображения, да се динами-
зират мисленето, чувствата и делата на хората. Всичко това е свърза-
но с ускорено и мащабно преплитане между трите измерения на вре-
мената, при което паметта и въображението влизат в необикновени 
връзки и зависимости при преоценките на миналото, регулациите на 
настоящето и обрисуването на желаното/дължимото историческо бъ-
деще. Както пламенно и аргументирано ни убеждава изтъкнатият 
френски историк Пиер Нора „живеем във време на световен възход на 
паметта”.1 Приемайки за вярна тази идея, считаме, че е нужно да от-
дадем признание и на Мнемозина, и на Амнезия; т.е. към даровете на 
Паметта и Забравата, тъй като Времето и Историята не могат да се 
лишат от услугите на всяка от тях. 

Нора специално подчертава, че живеем във време на акселе-
рация на историята.2 Както знаем, акселерацията е ускорено движение 
и преминаване към следващи етапи, фази или периоди от биографията 
на нейния субект. Това движение се характеризира както с ненасит-
ност към натрупване на нови и разнообразни паметови съкровища, 
така и с неизбежно придружаващото го изоставяне, изхвърляне на не-
нужния баласт, т.е. със забравяне на други мнемонични атрибути, ко-
ито пречат или са ненужни за движението. В този контекст акселера-
цията на историята предполага мултипликация – в синхронен порядък 
– и на паметта, а и на забравата, като неотменни универсални начала 
за човека. Нали, за да върви напред в историческото време и в соци-
алното пространство, човек се нуждае не само от компаса на съкрове-
ната и драгоценната за него памет, но и от откъсване от гравитацията, 
сбогуване със сизифовското бреме на нещо в нея, което забавя и въз-
препятства неговото движение? А това призовава и оправдава работа-
та на забравата. 

                                                 
1 Срав.: Около Пиер Нора. Места на памет и конструиране на настояще-

то. С., 2004, с. 19. 
2 Срав.:Места на памет. Т. І: От републиката до нацията. С., 2004, с. 35. 
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Пиер Нора споменава, че днес сме сериозно изправени пред, а 
и подвластни на особен дълг на паметта. Пол Рикьор обаче предпо-
чита да използва друга метафора. Той пише за „работа на паметта”. 
Проблемът е, че днес и двете метафори се използват много – това е 
чудесно, а и плодотворно. Тъжното или лошото е, че никой на пише 
за „дълг към забравата” и за „работа на забравата”, сякаш тя не 
притежава специфични аксиално-нормативни отношения с, влияния 
над живота на човека и обществото. 

Човек не бива да се отнася безотговорно или пренебрежително 
нито към паметта, нито към забравата. Защото, както казва Оскар Уайлд, 
никой не е достатъчно богат, за да откупи миналото си; т.е. паметта си. 
Можем да кажем обаче, че никой не е и толкова беден, че да продаде на-
веднъж или завинаги цялото си минало; т.е. да го забрави. Такъв субект 
може и да си въобразява, че се е сбогувал окончателно със своето минало, 
но то обаче винаги ще намери път, начин и средства да му припомни от-
ново за себе си. И това се отнася не само до разрешаването на проблемите 
и дилемите на настоящето. То с не по-малка степен важи и за бъдещето. 
Понеже, както мъдро поучава Николо Макиавели, който иска да знае как-
во ще става, трябва да обръща внимание и на това, което е станало. 
Джордж Сантаяна даже е още по-категоричен: който не помни миналото 
си, е обречен да го повтаря. Това всъщност означава, че в известна степен 
и форма бъдещето е „в ръцете” не само на настоящето, но също и на ми-
налото, т.е. на онова, което се помни, или което се забравя, понеже от 
двете – паметта и забравата – зависи и въображението, на „крилете” на 
което може да се появи и да се развие ликът на желаното, или на нежела-
ното бъдеще. А това е така, защото, както твърди А. Батай, миналото ни-
кога не е съвсем минало. Ние пък с не по-малко основание можем да 
твърдим, че бъдещето никога не е само бъдеще, понеже е изникнало вър-
ху останките на миналото и настоящето. В тези странни руини винаги мо-
гат да бродят сенките на миналото или призраците на настоящето, дори 
когато съвременниците си въобразяват, че са скъсали завинаги с минало-
то, а и че са способни напълно да контролират пулсиращото си настояще. 

Съдбовната зависимост на човека от паметта и забравата е 
обусловена от тяхната непреодолима връзка с Времето. Първата тру-
па и ревниво съхранява образи за него. Втората ги обезличава и уни-
щожава. И понеже човек въобще не може да живее извън времето, той 
е обречен над него да властват паметта и забравата – всяка по свой 
начин. Спомнянето е настоящо потвърждение на правото на бъдеще 
за потънали в миналото образи на нещата, които са се спотаили в 
дълбините и лабиринтите на паметта. Забравянето им е настоящото 
отнемане на тези права, възпрепятстване в даден момент или завина-
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ги. Забравата е настояща по време и обвързваща настоящото минало с 
бъдещето.  

Още Теофраст пише, че времето е най-скъпоценното от всич-
ки средства, както и че най-големият разход, който човек може да 
направи, е този на времето. Така обаче излиза, че прахосването, раз-
пиляването или убиването на времето е най-непростимото провине-
ние, най-голямото прегрешение или престъпление не само спрямо 
другите, но и относно този, който го желае и извършва. По този начин 
видяна и оценена, забравата се оказва своеобразна форма, особен на-
чин, явно или потайно средство, но и видима, или незрима „сцена” на 
различни убийства на темпоралността – било по независещи, било по 
зависещи от човека причини и условия. Не случайно и гений като 
Данте посочва, че най-мъдър е този, когото най-много дразни загубата 
на време. А Й. Гьоте отбелязва, че загубата на време е най-тежка за 
оня, който знае повече. Л. Вовнарг пише, че който не познава цената 
на времето, не е роден за слава, а Б. Франклин, че времето е оная тъ-
кан, от която зависи животът. Ако всичко това е истина, забравата се 
окичва с лоша слава, тъй като нейните посегателства и разрушения 
оставят следите си върху и във Времето. То е по-силно от всичко ос-
танало, поради което е способно да забрави дори забравата, което 
съвсем не значи, че в подобен случай ще реабилитира и овласти отно-
во паметта. 

Карл Маркс предлага по-друг ракурс за смисъла и ценността 
на времето, като го обявява за простор за развитие на способности-
те на човека. Това значи, че, изличавайки образите на времето от ду-
ховния и практическия свят на човека, забравата обезличава и уни-
щожава следите от реализациите на тези способности и превръща 
времето, в което властва, в непроницаемо, дезинтересирано и безчув-
ствено към техните прояви. Тя е онзи специфичен, а нерядко дори 
мистичен хоризонт, в който човешките способности не съществуват, 
нито могат да изпращат – оттам, – своите признания и послания. Дори 
да са изключително плодотворни и благородни, човешките способ-
ности, попаднали в каторгата или в пустотата на забравата, вече не 
представляват никакви ценности.  

За да си възвърнат битието, а и стойността, способностите 
трябва да разчитат на припомнянето или на паметта, които да ги реа-
билитират и възцарят отново в/за живота. 

Разбира се, тази огромна зависимост на човека от паметта и 
забравата не бива да се възприема като фатална обреченост на негова-
та съдба от тяхната власт. Освен това човек не трябва наивно или без-
резервно да вярва, че ако стриктно изпълнява задълженията си към 
паметта и забравата, винаги може да разчита на тяхната благосклон-
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ност или благодарност. Паметта и Забравата имат странна логика, ко-
ято не винаги се подчинява на човешката мисъл, емоция или воля. Не 
случайно Станислав Лец подчертава, че не можеш да разчиташ на чо-
вешката памет, за съжаление – също и на забравата. И двете могат да 
погодят на човека такива лоши номера, каквито той най-малко очаква. 
Например, паметта да му сервира травмиращи го спомени, а забравата 
да му отнема пряко желанията и волята му най-хубавите. Впрочем, 
има ли въобще някой нормален човек, който поне веднъж в своя жи-
вот да не е бил изненадан от съвсем неочакваните „подаръци” както 
на паметта, така и на забравата, всяка от които се е оказала изумител-
но способна да му поднесе такива непредвидими и невероятни неща, 
които той не е подозирал, че може да му се случат в такъв момент и 
при конкретната житейска ситуация?! 

Сигурно може да се твърди, че човек не е господар нито на 
паметта, нито на забравата си. Обратно, – че той е пленник и на една-
та, и на другата. Още Грациан пише, че неща, които би било най-
приятно да забравим, ние помним най-добре. Цицерон с горчивина и 
тъга споделя, че не може да запомни дори това, което иска да запом-
ня, но пък и не може да забравя онова, което най-искрено желае да 
забрави. Тацит дори е и още по-безкомпромисен, като подчертава, че 
загубата на паметта не е във властта на хората. 

За жалост на човека в историята и във всекидневието му не гос-
подства закономерността, че колкото по-малко памет притежава, толкова 
по-малко трябва да забравя, а и никой нормален човек не би си съгласил 
да се лиши напълно от своята памет. Затова може би е по-вярно онова, ко-
ето споменава Станислав Лец, че който има добра памет, лесно му е да 
забравя за много неща. Това също не означава, че и който притежава доб-
ра памет, трябва да е гарантирано по-богат на хубави спомени. Анатол 
Франс е безспорно прав, когато с тъга и горчивина пише, че добрата па-
мет не е достатъчна, за да има човек добри спомени. Това значи, че прек-
расните спомени са рожба на селективност на паметта, но и на съпричас-
тието, пък и на съучастието на забравата, понеже и тя взема известно 
участие в подборите, ранжировките и символните власти на спомените. 

Съперничествата между паметта и забравата обаче не бива да 
подвеждат човека. Той не трябва да счита, че което дължи на паметта, 
следва да отдава на забравата, нито че благодарността към първата 
трябва да се основава на неблагодарността към втората. Вярно е, че, 
както и Рабиндранат Тагор казва, на пресъхналата река не благодарят 
за миналото. Наводненията през миналата година показаха, че и пре-
съхналите реки могат да се превърнат в опустошителни водни стихии, 
когато бъдат напълно забравени от човека.  
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Както паметта, така и забравата понякога се посрещат от чо-
века и с въздишка. В първия случай той се радва на срещата си с ня-
кои спомени и с облекчение ги посреща. В другия той съжалява от 
принудата да се сбогува с тях или страда от тяхната липса. И може би 
не е съвсем прав Декурсел, когато твърди, че въздишката е упрек към 
настоящето и усмивка към бъдещето, тъй като изважда „от сметката” 
значението на миналото, а тъкмо спрямо него се проявяват в цялото 
си достолепие както паметта, така забравата. 

Тези бегли размишления за паметта и забравата само подчерта-
ват колко е важна тяхната роля в публичния и частния живот на хората. 
За жалост днешните наши учени изобщо не обръщат никакво внимание 
на деликатната тематика за забравата, особено на политическата, чиито 
толкова напористи присъствия и осезаеми мащабни поражения днес за-
белязваме навред около себе си, пък дори и в собствените си умове и 
души. За четвърт век злополучен преход към демокрация така и не се 
роди нито една монография или нито една сериозна студия, които да са 
посветени на изследване и анализ на този важен феномен. А забравата 
не трябва да е забравена и забранена тема за науката. Тя има своето 
„резервирано” място, роля и значение в историческия и всекидневния 
живот на Човека като род, вид и индивид. Понякога тя го притеснява и 
плаши, но друг път го освобождава, дава му възможности да предприе-
ме нови инициативни, да избере и премине пътища, за които в атласите 
на паметта му липсват някакви знаци и фигури. Това одиозно състоя-
ние на високомерно или пренебрежително отношение на научната ми-
съл и традиция към деликатната тематика на забравата ме провокира и 
мотивира да се ангажирам сериозно и усърдно с този пионерски опит и 
с монографичен труд, чрез който да осветля (доколкото ми позволяват 
знанията и уменията) този извънредно значим феномен, който пребива-
ва, но и влияе във всички исторически епохи и общества. Доколко съм 
успял в своето начинание, това любезният читател ще отсъди. За мен 
обаче остават удовлетворението и удоволствието, че пръв съм изминал 
този трънлив път. Призовавам и други колеги да се насочат към тази 
тема, дори и да минат по друг път! 

 
София, март 2015 г. 
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2. Кратка екскурзия в дискурса за забравата 

Темата за паметта и за забравата, за техните съперничества 
или „интимности” е вечна. Тя съпровожда цялата еволюция на чове-
чеството. И вероятно ще си остане така! Това е лесно обяснимо, бързо 
разбираемо: Човекът (като род, вид и индивид) не може да съществу-
ва нормално без услугите на паметта, нито без тези на забравата. За да 
живее по човешки, той има потребност от двете, понеже те са неот-
менни съставки от неговото съзнание и битие, т.е. специфични оръ-
дия, с които решава жизнените си колизии. Но и нечовешкото му 
съзнание, и битие – в смисъл на неморално, недемократично или не-
хуманно – също не може да съществува без услугите на паметта, или 
на забравата. Защото в битките за Властта, която е вечен атрибут на 
човешката – историческа и всекидневна – съдба, винаги има потреб-
ност от присъствието, услугите на двата феномена. Няма как изобщо 
да си представим власт, която не се интересува или се лишава изцяло 
от екстрите на паметта, или от мострите на забравата, но и от техните 
сервилни услуги. Затова и всяка власт има свои разбирания, подходи, 
арсенали и репертоари за селектиране и експлоатация на съкровищ-
ницата от възможности и удобства, които паметта или забравата й 
предоставя, или пък която тя сама трябва да изобрети, но и да опол-
зотвори. Това се отнася с най-голяма сила за политическата власт, за-
щото тя е доминираща над всички други модалности на властта, по-
ради което е и най-заинтересована от подбора и употребите на богатс-
твата, които паметта или забравата могат някак си да й предложат. 

Власт, която забравя и за паметта, и за забравата, не може да 
бъде запомнена задълго в просторите на времето и в аналите на исто-
рията, понеже тя е фатално обречена. По тази причина паметта и заб-
равата са не само злободневен, но и непреходен обект, а и специфич-
на ценност за всяка една, в т.ч. и най-вече за политическата власт в 
социума. Как да подхожда към и как да се разпорежда с паметта и със 
забравата – това е особен, може да се каже, висш (макар публично не-
огласен) дълг на всяка една истинска власт. Неговото неглижиране и 
пренебрежение може да струват твърде скъпо на властниците. Няма 
историческа епоха, нито каквото да е човешко общество, в които да 
не се поставят като актуални, но и като вечни проблемите и дилемите 
за произхода, същността, особеностите, симбиозите на паметта и заб-
равата, както и на тези за техните зрими, или невидими обвързаности 
и зависимости, или пък за техните остри конкуренции, вражди и не-
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поносимости – както в социален, така също и в персонално-екзис-
тенциален план.  

Видени през призмата на подобна смислово-оценъчна трак-
товка, паметта и забравата се оказват съдбоносно значими и „вечни” 
универсалии в живота на човечеството. Те не са нито случайни терми-
ни, които много рядко се използват, нито са и спорадично явяващи се 
феномени, към които човекът не проявява специален интерес в своя 
живот. Тяхното наличие, както и тяхното употребяване са (едва ли 
не!) всекидневни атрибути. Без тяхното присъствие и влияние не са 
възможни нито духовните светове и брожения, нито практическите 
усилия и постижения на човека (като род, вид и индивид) в живота. 
Те са толкова постоянно присъстващи и мащабно използвани, че се 
превръщат в особена баналност за човека, който твърде рядко се за-
мисля над тяхната същност и функция. За човека те са и някаква не-
отделима даденост, която приковава (към себе си) неговото внимание, 
едва когато свързаното с или породеното от тях се оказва нещо из-
вънредно. Обикновено това се случва преди всичко по повод на неп-
риятни случаи, но е възможно да се отнася и до конкретни казуси, ко-
ито радват, а и дори възнасят човека до небесата. 

В този смисъл паметта и забравата са не само универсални ат-
рибути на човешкия – духовен и практически – живот, но и универ-
сални „актьори” в разиграващите се в неговата душевност/екзис-
тенция драми, трагедии или комедии в жизнения му свят. Няма ду-
шевна колизия, която да не дава шансове за специфична проява на те-
зи начала. 

Така не само историята, а и всекидневният човешки живот се 
оказват арени на конкуренции, на трудно понятни разбирателства и дого-
ворености между паметта и забравата. Триумфите, паденията на паметта 
или забравата се оказват органични части от живота, без които той не мо-
же да се прояви в цялото си многообразие и в своята плодотворност. 

В историческата еволюция на различните религии и митоло-
гии също няма да открием такива, които пренебрегват или дори ели-
минират темите за паметта и забравата. Във всички конфесионални 
наративи, във всички религиозни или секуларни митологии непре-
менно ще намерим (при това на важно място, а и със специална роля) 
въпросите и тълкуванията за връзките и отношенията между паметта 
и забравата, за тяхната непримиримост и непоносимост една към дру-
га, или за техните дискретни, взаимни жестове. Не случайно Мирча 
Елиаде обръща внимание на деонтологиите да се помнят божествата, 
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религиозните митове, защото тяхната забрава е равносилна на смърт-
та им.1 

Нещо повече, в зависимост от естеството, особеностите на 
конкретната религия съществено зависят и ролите, а и значенията, 
които се отреждат на паметта и забравата. Индивидите или общнос-
тите, лишени от, или пренебрежително отнасящи се към споменното 
наследство на своите предшественици, са олицетворения на греха или 
порока. Забравата е символ и въплъщение на (временна или безвъзв-
ратна) загуба на автентичността и автономността на духа, душата, 
съзнанието, поведението и битието на човека. Тя е признак и олицет-
ворение на занемареност, изоставеност и непотребност на божествени, 
сакрални ценности и норми, които са фундаменти на, ала и ориентири в 
живота. Иначе казано, тя е инобитие, небитие на това, което трябва да 
се помни или практикува. Затова темата за особените връзки между 
греховността и забравата може да бъде открита в различни теологичес-
ки творби, а също и в разнолики култово-обредни практики.  

Елиаде и Кулиано обръщат внимание върху незримото значе-
ние на греха, порока и грехопадението като символи и въплъщения на 
забравата за свещените начала, за първозданите норми, ценности и 
принципи, които вярващият трябва да пази като зениците на очите си, 
да ги отстоява с цената на всичко и да ги препредава на потомците си. 
В своя речник те даже персонифицират това съдбовно изискване, като 
визират древния израелски пророк Амос, чиято библейска книга съ-
държа описания и намеци за покварата на богатите и знатните, които 
напълно и безсъвестно са забравили религиозните обреди и правилно-
то изпълнение на култовите практики, валидни за техните общности.2 
Освен това Елиаде акцентира и върху символните кодове на процеду-
рите, които се извършват в различни видове тайни общества и при 
дискретни посвещения. В тях лицето, което е подложено на инициа-
ции, трябва да забрави за житейско-земните си представи и навици, да 
се превъплъти в образа на обитател от света на сенките, да умре де-
монстративно и символично, за да успее да открие, но и да си възвър-
не истинската същност.3  

Връхлитането или радушното гостоприемство на различни зли 
начала, пороци и грехове в обителта на човешката душа и екзистен-

                                                 
1 Виж подр.: Элиаде, М. Ностальгия по истокам. М., 2006. 
2 Срав.: Элиаде, М., Кулиано, Й. Словарь религий, обрядов и верований. 

М., 1997. 
3 Виж подр.: Элиаде, М. Тайные общества. Обряды инициации и посве-

щения. М.,-СПб, 1999. 
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ция обаче изискват съответни профилактични и целебни процедури, 
чрез които човекът да бъде спасен от лошите сили и пр. Това обикно-
вено се върши в различните култури чрез съответни обреди или риту-
али, с които се постига прогонване на злите духове, зловредните сти-
хии от душата и битието. Екзорсизмът е само една съвременна форма 
и дискретна инструменталност, които имат зад себе си много протяж-
на, поучителна биография и смислова обагреност в историята. Негови 
прототипи могат да бъдат открити в най-различни древни, примитив-
ни култури. Те изпълняват сходни смислово-ценностни функции: да 
разкрият, осъдят и символично да накажат скритите или явно обсеби-
лите душата и битийността на човека зли стихии. А всъщност „раз-
конспирирането” на и възмездието над лошите духове представлява (в 
символен контекст) изваждане от дълбините на паметта на истинско-
то и стойностното за човешката душевност, битност и битийност, на 
тяхната аксиално-прескриптивна реабилитация за жизнения свят на 
човека, като същевременно злите начала следва да бъдат поне вре-
менно или пак даже завинаги прокудени от него, тоест, солидно заб-
равени.  

Завръщането към изоставените сакрални истини, откритието 
на истинската същност и предназначение на социалния субект в древ-
ните култури обикновено се постигат чрез разнообразни култово-
обредни церемонии и с ритуални техники на „пречистване”. Тези 
публични и символни процедури изразяват специфични катарзиси на 
замърсената или похитената от забравата памет на съответен субект – 
индивид, род, клан или племе.  

Във всички древни и в немалко модерни култури очистване-
то се постига чрез различни символни техники, сред които важно 
място и значение имат демонстративно извършваните обреди на вре-
менно или окончателно сбогуване с паметта за предишния начин на 
мислене и живот, с известна забрава на, отказ от присъщи за този на-
чин атрибути на мисловност, емоционалност и поведение, с прогон-
ване на даден тип спомени.4 

„Пречистването” на душата/плътта на вярващия човек обик-
новено се нуждае от радикално скъсване с всички връзки и зависи-
мости, присъщи на земния свят, но пък и с изпълнение на най-
различни мистични, култово-обредни процедури, след правилното 
осъществяване на които субектът трябва отново да изнамери, да си 
възвърне загубеното преди чувство за ценност и значимост както за 

                                                 
4 Срав.: Дуглас, М. Чистота и опасность. Анализ представлений об ос-

вернении и табу. М., 2000.  
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себе си, така и за другите хора от неговата общност. Това обаче пре-
минаващият през такива изпитания или духовни митарства човек мо-
же да си осигури само чрез доброволно съпричастие и активно съу-
частие в подготовката и провеждането на определени ритуали, както 
и със специалната помощ на шамани, които единствено могат да го 
напътстват в тези душевни премеждия, а и да го отведат в отвъдни 
светове, като за достоверност на тези митарства го карат да изпие или 
изяде халюциногенни напитки/храни, направени от отровни гъби и 
други растения. Погълнал такива храни и напитки, човек губи, (т.е. 
забравя) реална връзка с действителността и преминава на друг – раз-
личен от всекидневния – режим на обноски и нрави.5 

Преминаването и адаптирането към нови исторически и все-
кидневни режими6 на човешката екзистенция обикновено са свързано 
с радикални, а и мащабни изменения в съзнанието и поведението на 
субекта, с преориентации в символните светове/практики. Те изискват 
„почистване” и прецизиране на светогледните „оптики” на човешката 
ориентация в околните или спрямо метафизическите реалности, ду-
шевно пренастройване и преоборудване на персоналните/груповите 
арсенали и репертоари на жизнени прояви. За да се постигнат нови 
духовни и смислово-ценностни висоти, за да се променят облика, 
манталитета и маниерите на човешкото същество, са нужни време, 
усилия и жертви, които обикновено се измерват със сериозни, но и 
мащабни размествания в пластовете и йерархиите на общовалидната 
и сакрализираната (за дадена общност) културна памет. Тези специ-
фични трусове или преобразувания в архитектониката на мнемоника-
та обаче същевременно са обвързани с осъзнато/неосъзнато фавори-
зиране на даден тип забрави, които трябва да облекчат едни, но и да 
препятстват движението на други паметови следи. Както посочва и 
Бронислав Малиновски, принудителното/доброволното приобщаване 
към нови ценности и жизнени перспективи най-често се заплаща с 
мащабно, а и безвъзвратно забравяне на предишните обвързаности, 
зависимости и задължения, с отричане от, а и с публично непрактику-
ване на старите вярвания, обреди, ритуали, традиции и пр.7 

Впрочем, приобщаването или „обръщането” към нови конфеси-
онални логики и практики е невъзможно без принудително или добро-
волно изоставяне на старите религиозни скрижали и култово-обредни 

                                                 
5 Виж подр.: Шаманизм. По ту сторону. Минск, 2003. 
6 За тях виж подр.: Артог, Ф. Режими на историчност. Презентизъм и 

изживяване на времето. С., 2007. 
7 Срав.: Малиновский, Б. Избранное: Динамика культуры. М., 2004, с. 194. 
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техники. Както показва Артур Дарби Нок, еволюцията на прозели-
тизма (или неофитството) е солидно белязана от значими и дългот-
райни, понякога даже и необратими забрави на предишни теологиии, 
догматики, митологии и ритуални практики от страна „новоприетите” 
в лоното на новата вяра, на „новопокръстените”.8  

Нещо повече: в живота на всеки смъртен човек е практически 
невъзможно той да не изпитва различни покушения или крушения на 
сакрални сфери от неговата памет както при лични, драматични жи-
тейски ситуации, така и при обществени катаклизми. Подобни изпи-
тания са свързани с (моментна или дълготрайна) проява и на мнемо-
нична дезориентация или нестабилност, със затруднения за бързо и 
правилно валоризиране на смислово-ценностните „трезори”, които се 
съхраняват в персоналната/груповата памет. Тези поражения са свър-
зани с нашествия на забравата в сферата на значими мнемонични 
структури и със съпровождащи ги – публични или персонално-
значими – модулации в менталността, сензитивността или прагмати-
ката на „похитения” от забравата субект. По тази причина той има – 
подсъзнателна или осъзната – нужда от време на време и да извършва 
своеобразни пътешествия в и проверки на стабилността на мнемони-
ката си, за да разбере до каква степен, или в какви форми забравата е 
нанесла поражения в нея. Съвсем естествено е, особено за вярващия 
човек, той да търси или прилага конкретни „правилни”, ефикасни 
техники и практики за изцеление на болната, повредената памет. 
Всъщност такива „терапии” се оказват специфични неутрализатори 
или ликвидатори на специфичните ерозии или деструкции, които да-
дени типове забрава нанасят на хората. В този аспект всяка религия 
предлага свое „меню” и специфична терапия за излекуване на увреде-
ната памет на конкретен вярващ субект (отделно лице или някаква 
общност). Както показва Дейвид Симандз, тези терапии изискват 
много усърдия и всеотдайност.9 

Естеството и функционалността на различните (моно- или по-
литеистични) религии предлагат доста разнообразни асортименти от 
наративи и инструментални техники за справяне с дилемите и коли-
зиите, възникнали в сблъсъците на паметта със забравата. Доколкото 
обаче разнородните конфесии представляват особен общочовешки 
феномен, те предполагат и някои общовалидни, универсални логики и 
техники за митологична и култово-обредна репродукция и легитима-

                                                 
8 Виж подр.: Нок, А.Д. Обращение. Старое и новое в религии от Алек-

сандра Великого до Блаженного Августина. СПб., 2011. 
9 Срав.: Симандз, Д. Исцеление памяти. М., 2003. 
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ция на фабулите и поуките от такива колизии. Естествено, своеобра-
зията на различните цивилизационни идентичности или културни са-
мобитности хвърлят сянка, или слагат свои подписи върху профила 
на тези практики. По този начин дискурсите/наративите за срещите 
или съперничествата между паметта и забравата придобиват много 
по-колоритни, но и по-силни поучителни повествования.  

В будизма забравата също бива толерирана/фаворизирана в 
сравнение с паметта. Постигането на нирвана става възможно единст-
вено с цената на пълното изоставяне на паметта за земния живот и на 
ценностния му хаос, с нейното обезсилване, тотално премахване от 
пътя на странстващата, а и съединяващата се с хармонията на космоса 
душа. 

В даоизма също пътешествията на душата в трансцедентални, 
отвъдни светове стават възможни единствено чрез обучението и при-
лагането от човека на специфична метафизика на забравата (ван), коя-
то предполага опознаването и овладяването на няколко форми или 
етапи на забвението, за да достигне то до крайния изискуем предел, 
след постигането на когото душата може да се свърже с Абсолюта и 
Вечната пустота. 

В даоисткия наратив всичко съществуващо е само ехо и при-
видение на Пустотата, битието е сянка или отглас на небитието, а 
присъствието е отблясък и резонанс на отсъствието. Подобни идеи 
много по-късно ще се изкажат и от Артур Рембо, и от Морис Бланшо. 

Даоисткият мъдрец Чжуан-цзъ създава учение за бездействие-
то (у-вей), безмислието (у-син) и забвението (ван), което може/трябва 
да спаси човека от тежестите и изкушенията на земния свят и живот. 
В неговия идейно-смислов катехизис обаче, забравата следва да пре-
мине през доста различни степени и въплъщения, за да се стигне най-
накрая и до най-висшата й форма – забравата и за всичко забравено от 
човека. Интересното в това древно учение е, че Великата Пустота не 
се постига чрез оптимално използване на паметта, нито пък с пости-
гане на пълно безпаметство. Тази Пустота се открива на човека не при 
забравата на това, което е запаметено, нито при спомнянето на онова, 
което е било забравено, а единствено в преходите и превъплъщенията 
на Духа.10  

Нещо повече: за разлика от будизма, който свързва присъст-
вието и мисията на забравата с откриване, движение в и постигане на 
трансцедентални светове, даоизмът се придвижва в съвсем друга по-

                                                 
10 Виж подр.: Стародубцева, Л.В. Метафизика „Ван”// Гуманитарный ча-

сопис. 2004, № 1, с. 135.  
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сока, която е свързана с реалностите и нравите на земния човешки 
живот. Даоистката мисъл (за Ван) се насочва към търсено и използва-
не на „третия път” – този между живота и смъртта, а и в пределите на 
земната екзистенция.11  

Освен това специалното „осенение” или „пробуждането” за 
великите истини на битието в човешкото съзнание може да се случва 
не толкова чрез преодоляване на забравата, но – обратното, – единст-
вено с тоталното потъване във и отдаване на властта й. Това специ-
фично (или мистично) потъване има своите странни посоки, а и ре-
пертоари, понеже то спазва твърде стриктно определени незрими йе-
рархии, при които духът или душата се придвижват от периферията 
към центъра и от повърхността към дълбините. 

Следователно и в будизма, и в даоизма се дебатира за нуждата 
и ползата от особена медитация, чрез която духът на човека да открие 
великите истини и самия себе си, като може да постигне такава висша 
цел единствено с отъждествяване със сянката си.12  

Впрочем, не само при древните източни религии, но и при ре-
дица други също е налице подобно откъсване на медитиращия човек 
от окръжаващия го свят и потъването му в други (незрими и непонят-
ни за останалите хора) измерения и странства на душата. За да осъ-
ществи своя духовен полет в метафизическите ландшафти, духът 
трябва да се сдобие не с живот, а с особена смърт, при която той изг-
лежда напълно безчувствен и мъртъв за всичко живо и присъстващото 
край него, същевременно със свободно и отворено съзнание за всич-
ко, което е потребно и за неговото странстване в отсъстващото.13  

Християнството – със своите сотериологични и есхатологични 
визии, – поставя в по-особена светлина и позиция дискурсите за заб-
равата, като им дава твърде солидна бонификация пред тези за памет-
та. А за това има и съответно обяснение. Тази религия цени най-вече 
бъдещето, докато миналото и настоящето за нея имат допълващи 
ефекти. В процепа, пътя или в перспективата за Вечността христия-
нинът трябва да формира и използва особена координатна система за 
движение във времето и пространството. Той следва радикално да 
промени отношенията и действията си относно темпоралността, по-
неже за него тя губи много от референциите, които притежава за не-
вярващия субект. Ако човек трябва да мисли за спасението на душата 
си, за пътешествието и пребиваването си в не/желано място в „отвъд-

                                                 
11 Пак там, 129.  
12 Пак там, с. 133. 
13 Пак там, с. 128. 
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ния свят”, той следва да залага повече на забравата за миналото и за 
настоящето, понеже те са само суровина за бъдно инобитие. Минали-
ят или настоящият живот на ревностния християнин имат смисъл и 
значение само дотолкова, доколкото са средства, оправдания и жерт-
ви, която ще се плащат в бъдещето; и то не в идното в пределите на 
земния, ала в това, което е свързано с отвъдния живот. Но така виде-
ни, релациите и деянията на вярващия човек спрямо темпоралността 
придобиват съвсем различна смислова, ценностно-нормативна вален-
тност за жизнения му свят. Прекаленото вглеждане в миналото или 
пък неистовото вторачване преди всичко, или най вече в настоящето 
се оказват доста ненужни или пък даже и пагубни за съдбата му. Сле-
дователно за добрия християнин трите измерения на времето – мина-
лото, настоящето и бъдещето – не притежават нито равностойна, нито 
значима метафизическа сила. Всъщност, тези измерения се намират в 
особени субординационни връзки и отношения. Истински смисъл и 
съдбовна ценност придобива само отношението към бъдното време, 
най-вече към темпоралността, която е свързана с представите и зало-
зите за отвъдното. Ако светското, земното е достойно за презрение, 
значи, че то заслужава да бъде и наказано чрез стихиите и оръдията 
на забравата, която също е подвластна на волята на Бога. В този сми-
съл паметта за тленното, бренното и земно-житейското се оказва вре-
менна и незначителна в сравнение със забравата, която ще я връхлети, 
ако вярващият прегреши. Единственото, което християнинът трябва 
да помни отначало и докрай е, че всяка негова мисъл, всяко негово 
чувство, всяка негова дума или постъпка следва да са в услуга на Гос-
пода; да се съобразяват с неговите вековечни канони, с фикцията за 
спасението. По тази причина можем да открием в библейските текс-
тове и притчи много иносказания и метафори, които дискретно акцен-
тират върху по-високото котиране на забравата. В напътствията и 
пророческите слова на Исус, а и на някои от неговите апостоли може 
да се намерят такива метафорични и иносказателни послания за цен-
ността на забравата. Единствената условност в този план е в това, че 
високото оценяване на забравата е невъзможно без наличие и дейна 
проява на съдбовната за вярващия човек памет за Бога. Само в това 
странно „бракосъчетание” забравата за земния/суетния живот на чо-
века се обвързва във вечен съюз и обрича на послушание, в жертва в 
името на паметта за Бога. 

Още Арнобий – един от най-големите ранно-християнски тео-
лози, – пише доста назидателно срещу езичниците, но пък поучително 
за вярващите, като размишлява над битуващите по негово време 
практики, според които е редно с кръв и много страдания да се изкуп-
ват греховете и престъпленията. Той коментира факта, че за жертви 
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често се взимат не само неверници и грешници, но даже и съвсем не-
винни хора, които се принасят в качеството им на изкупителни дарове 
или жертвоприношения в името на Бога.14 И тези му размисли засягат 
умишлените злоупотреби със забравата, която се счита от някои като 
начин и средство да се прикрият греховете, или те да се накажат спра-
ведливо.  

Според християнската теология човек не може да притежава 
вечна и всеобемаща памет. Това обаче е единствено и само присъщо 
на Бога, който вече може да прояви и съответна забрава за човека, ако 
последният прегреши и не се съобрази с божия канон. От тази гледна 
точка, грехът е свързан с известно дезавуиране и елиминиране на ро-
лята и значението на сакралната памет за Бога, поради което се въз-
мездява само със забрава за прегрешилия човек, който, забравяйки за 
паметта към Бога, бива изоставен от него. 

В християнската догматика и култово-обредна практика се 
изисква – особено от истински набожния – човек радикално да се изо-
лира от всички влияния, връзки и отношения с външния свят, а и от 
бездуховния светски живот. Тази прескрипция е твърде важна дори 
при съвместна молитва с други вярващи, в която истински вярващият 
трябва да забрави и за тях, и за самия себе си, за да се отдаде изцяло 
на връзката с Господа. Защото, както подчертава И. Илин, твърде 
много от посетителите на богослуженията в църковните храмове са 
мними вярващи. Те идват, не за да търсят молитвено уединение и 
просветление, а само за забавление или пък за забвение за своята ду-
ховна оскъдност и непохватност да постигнат истинска молитвеност, 
а се сдобиват само с илюзии за нея.15 В този смисъл, забравата прите-
жава не само абстрактно-символичен, но и конкретен, практико-
ритуален смисъл и значимост, тъй като гарантира връзките с метафи-
зичното и преподрежда другояче, в йерархичен контекст зависимос-
тите на и в светския живот. 

Като анализира драматичните премеждия на християнина в 
търсене на правилен, свободен, но и богоугоден избор, съвременният 
неотомист Етиен Жилсон специално посочва огромната зловредност 
на забравата в подобни духовни търсения или терзания. Според него, 
неоспорима и фундаментална истина е, че при всеки частен случай 
най-тежката грешка или вина по отношение на същностното е тази, 
която може да извърши, или да носи забвението за акта, по силата на 

                                                 
14 Срав. Арнобий Против язичников. СПб., 2008, с. 338. 
15 Срав.: Ильин, И. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002, с. 29. 
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който същностното и съществуващото са.16 Той даже критикува Хай-
дегер, че съвсем неоснователно лансира, категорично отстоява тезата, 
че християнството е изключително виновно за „забвението на битие-
то”, понеже, според Жилсон, такова „забравяне на битието” е харак-
терно за епохата на Упадъка или Залеза на Запада, но и че то всъщ-
ност се е случило преди да се появи християнството.17 

В исляма също се отделя, макар и дискретно, специално вни-
мание на забравата. Това особено релефно проличава в някои суфийс-
ки теологически дискурси и наративи. За да се доближи до и да проу-
мее добре повелите на Всевишния, правоверният трябва да се откъсне 
от бремето на паметта за земния, светски и суетен живот и да се „пре-
несе в отвъдни, метафизични пространства”, за които не притежава 
някакви реални спомени.  

Като анализира духовните брожения и преображения на су-
фиите в многобройните си творби, Идрис Шах посочва обстоятелст-
вото, че забравата е символ и оръдие на силите на мрака. Затова име-
ната на последователите и слугите на ада не се помнят, а в паметта на 
съвременниците и потомците остават само имената на преданите на 
вярата. Това обаче не пречи на привържениците на силите на тъмата 
да издевателстват над и да репресират психиката, съзнанието, волята 
и живота на истински правоверните хора.18 

В свещената книга на мюсюлманите – Корана, – има доста 
силни и метафорично орнаментаризирани сури, в които дискретно 
или иносказателно иде реч за забравата.19 В нея забравата се предста-

                                                 
16 Срав.: Жильсон, Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004, с. 

531 
17 Пак там, 667-668. 
18 Виж: Шах, И. Путь суфия. М., с. 107, а също от него: Психология и ду-

ховность на суфийском пути. 
19 Например, в сура 17:97 се пише, че в Съдния ден неверниците ще ходят 

с лицата си, и че това ще бъде особено унизително за тях.19 Зад тази, 
външно парадоксално изглеждаща, картина обаче се спотайва много 
мъдро поучително повествование, което следва да се разбира по след-
ния начин: хората особено много ценят, а и помнят преди всичко своите 
най-съществени различия. Отликите, които човек непременно и веднага 
прави при общуването си с други – познати или непознати нему – хора, 
са традиционно свързани и със запечатването в паметта му на някои 
техни специфични отлики, които са тясно свързани с фасията. Именно 
лицето е най-характерното, най-запаметимото, но и най-
„красноречивото” в човешката личност. Обратно, никой нормален чо-
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вя и третира като едно от най-тежките наказания за прегрешенията, 
които се извършват от набожните и невярващите. Тя е контрапункт на 
паметта, която е нормално, заслужено възнаграждение за богоугодни-
те дела на правоверните. Фактът, че книгата на съдбата на Всевишния 
се поставя в невидима позиция: отзад, на гърба на човека, който тряб-
ва оттам да вземе присъдата за прижизнените дела, е метафоричен 
образ за „игрите” на паметта и забравата. Човек помни нещата, които 
вижда и чува, а онова, което е извън периметъра на сетивата му, той 
не може да запамети. Затова често забравя за неговото съществуване, 
докато не дойде съдбовния момент то да му напомни за наличието си, 
за съдбоносната си роля спрямо неговата земна/отвъдна орис.  
                                                                                                           

век не се заглежда специално, пък и прекалено внимателно в краката на 
своя събеседник. Още повече, че краката не (а тъкмо обувките върху 
тях) издават много тайни за характера, биографията, манталитета, ма-
ниерите на притежателя им. Затова въпросният кораничен текст дели-
катно лансира доста специфична, ала и поучителна конверсия: лицето и 
краката си разменят местата и ролите. По този начин паметта за най-
важното – лицето, – се поставя в дискриминационно и низше положе-
ние, а забравата, безразличието към пренебрежимото или към незабе-
лежимото – краката – пък се извежда във върхов статус. Така вече се 
постига и друга поука: лицето, което трябва да е видимо, открито и раз-
личимо, се превръща в незримо, скрито, неразличимо, обезобразено, 
даже обезличено от допирите със земята. 

 В друг кораничен текст – сура 9:67, се пише: „лицемерните мъже и же-
ни са едни като други. Те повеляват порицаваното и възбраняват одоб-
ряваното, и стискат в ръка. Забравиха Аллах, затова Той ги забрави”, 
което би следвало да се третира по следния начин: дълг на всеки човек е 
да отстоява тъждеството на собствената си самоличност, независимо от 
условностите и обстоятелствата. Лицемерите обаче не следват този 
свещен дълг, а – обратно, – са готови, склонни и способни заради мер-
кантилни съображения да се преиначат, да престъпят, т.е. да се откажат 
от истинската си самоличност, но същевременно и да раболепничат и 
сервилничат и на измислената, въобразената от тях самите или на на-
ложената им от властници чужда самоличност. Така те извършват дво-
ен грях или двойно предателство, защото прикриват и себе си, и другия, 
комуто се кланят и угодничат, разбира се, за да извлекат чрез този при-
йом някаква облага. Затова такива люде не заслужават вниманието или 
доброто отношение на Всевишния, който повелява на хората да се отк-
риват такива, каквито са, но също да правят онова, което неговите ка-
нони изискват от тях в различни ситуации (срав.: Превод на Свещения 
Коран. С., 1999, 2-ро прераб. и доп. изд., с. 291 и 196). 
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Във всички митологии, при всички, все още битуващи, ритуа-
ли и обреди на всевъзможни ясновидци, прорицатели, пророци винаги 
може/трябва да се види особеност: тези странни персонажи обикнове-
но са лишени – временно, или завинаги – от някои нормални човешки 
сетива. Те или са слепи, или пък глухи. Да напомним, че и Темида 
също е с превързани очи; тоест, неспособна да вижда по естествен на-
чин. Това всъщност е така, понеже техните – лишени от нормални се-
тива, – натури трябва да подсказват, че истините и същността на не-
щата са отвъд видимия свят; че за да се достигне до тяхната автентич-
ност и смисловост са потребни не сетива, а особени умения, свързани 
с абстрактна мисловност, спасена от шума, воала и бремето на сетив-
ни данни. Затова и мъдреците отиват в пустинни местности или в пе-
щери, където и сетивата им са лишени от прекомерни съблазни, лави-
ни от повърхностни впечатления или призрачни видения. Понякога 
това, което хората виждат, чуват и приказват, и което се утаява със 
съответни образи и асоциации в колекциите на техните памети и спо-
мени, изобщо не им гарантира сигурен допир до сакралното, същнос-
тното и най-ценното. Последните могат, а и следва да се докоснат, 
или постигнат чрез умозрителни, трансцедентални операции, при ко-
ито видимото трябва да се изостави, т.е. да се забрави, но и да се тър-
си скритото, невидимото в него, което да възкреси по специфичен на-
чин най-важното, свещеното или съдбовното. 

Фактически, метафориката или поучителната дискурсивност в 
такива примери е в това, че паметта може да съхранява много незна-
чителни и дори вредни неща, докато най-важните и значими признаци 
или свойства да не оставят в нея свои ярки и трайни следи. Затова и 
пророкът, мистикът, ясновидецът, прорицателят, или жрецът трябва 
да може да проникне в, види какво е онова, което се спотайва зад из-
мамните привидности, което се наслагва в, удостоверява чрез свиде-
телските показания и алибита на сетивата. Той трябва да прекатегори-
зира по особен начин архивите на паметта и да ревалоризира скритото 
в и от забравата, за да може да го вкара в съдбовен оборот, а пък и да 
измени света.  

Във всички мистични репертоари, шамански техники и прак-
тики, или религиозни екстази постигането на съответно божествено 
видение и преживяването му се съпровождат с пълно откъсване от ре-
алността, зависимостите и ограниченията, които паметта предоставя и 
налага на пътуващата в „чудните селения” човешка душа. Това значи, 
че екстазът откъсва от владенията на паметта, като временно предлага 
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услугите на забравата, за да постигне преживяващият го субект извес-
тно духовно просветление.20  

Във всички фолклорни митологии героят винаги е поставен 
пред дилемата да се справи с бремето на земната си памет, да бъде 
омагьосан или да потъне в странен сън, който няма никаква прилика, 
сходство с паметовите картини; да забрави за всичко останало от зем-
ния си живот, за да успее да открие истинския път или собствения си 
лик. Приказният герой винаги – по своя или по чужда воля – изпада в 
някакво безпаметство, при което обсебването му (от неочакваната за 
него странна забрава) го прави далеч по-целеустремен и по-способен 
да прозре и проумее тайните на битието отвъд видимостта, да разбере 
логиката, ходовете на съдбата, която е на негова страна, или е против 
него.21  

В изследванията си за сакралното и профанното Мирча Елиа-
де отделя специално внимание на момента на реална или симулативна 
забрава при определени ритуали и обреди. Той описва как посвеща-
ваните лица трябва да демонстрират пълно откъсване от всекиднев-
ния ритъм и профил на житейската си – душевна и практическа - ек-
зистенция, при което обаче да демонстрират впечатляващо репроду-
                                                 
20 Към подобни техники, практики, безпаметства или екстази спадат редица 

задължителни действия като: уединението в глухи, тъмни или пустинни, 
далечни на хорските обиталища, местности; призрачно съществувание, 
подобно на това на мъртвите; стриктно спазване на норми, които се пола-
гат на мъртъвците – да не ядат, пият, влизат в общение или полово сно-
шение с други живи хора; измазването на лицата, или телата с естествено 
добити багрила, чрез които да придобият и бледен вид – като на смърт-
ници; преминаването през символични погребения и низхождения в под-
земния свят на Преизподнята; имитация на или реално потъване в непро-
буден сън, предизвикан от специално подготвени отвари и напитки; из-
търпяване на различни, много тежки, а и болезнени изпитания. Всички 
тези ритуални процедури/премеждия символизират откъсването от и заб-
равянето на предишния – земен и светски – живот. Затова и при много 
древни култури и религиозно-обредни практики кандидатът, който е 
преминал съответните изпитания за инициация, се връща в селото си, ка-
то демонстрира за известно време, че е изгубил напълно паметта си, че 
идва сякаш от съвършено друг свят, а понякога трябва да се учи отново 
на обикновени житейски неща – да яде, пие, общува, работи, да придоби-
ва съвсем друго, ново име, и т.н., за да стане отново нормален член ( 
срав.: Элиаде, М. Шаманизм: архаические практики экстаза. М., - по-
специално, втора глава).  

21 Виж подр.: Пропп, В. Исторические корни волшебной сказки.  
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циране на сюжета на конкретен мит. Това е така, понеже за общнос-
тите и културите, използващи такива ритуали и обреди, грехът е фор-
ма на забрава за дълбинния смисъл на митологичния дискурс, а пре-
минаването през символни процедури възкресява изгубването – чрез 
забравата, а и намирането отново – чрез припомнянето, на истинския 
смисъл на сакралното.22 Реконструкцията на спотаеното в митичния 
сюжет трябва да покаже иносказателно и метафорично на хората, че 
паметта на отделния индивид или спомените за земните неща нямат 
особено голямо значение, а че съдбовно значение притежават единст-
вено и само паметовите следи и припомнящите възкресения на ми-
тичното съдържание, което отразява и възпроизвежда митични съби-
тия, които имат характер на особено творение. 

На практика това означава, че на забравата се възлагат особе-
ни терапевтични функции, чрез реализацията на които субектът има 
възможност да постигне повече, отколкото може да му предложат 
съкровищниците, процедурите дори на съвършената мнемоника. Ос-
вен това, чрез такива моментни или по-дълготрайни сеанси за забра-
вяне, на скъсване с игото на паметта, човек придобива и специфични 
инициативни и катарзисни възможности и способности, които не би 
могъл въобще да притежава само с услуги на паметта. Изпадането в 
подобна странна забрава е начин и средство за специфично пречист-
ване на душата или духа от опасните и вредоносни наслоения на жи-
вота и действителността, чрез моментно/дълготрайно неутрализиране, 
или с премахване на диктатурата на паметта. Именно в този контекст 
Арнолд ван Геннеп анализира различни култови техники и практики, 
свързани с обреди, посветени на преходи на душата.23  

Рене Жирар описва и дешифрира връзките и зависимостите 
между насилието и сакралното и като известно отстраняване, забра-
вяне за валидността и властта на дадени ценности и норми, които в 
критични ситуации биват пренебрегвани или престъпвани24, а Роже 
Кайуа също така акцентира на специфичните „терапии” на паметта, 
при които понякога се отварят и проходи, но и си дават шансове заб-
равата да заяви своята власт.25 Кайуа разкрива и как тайнственото, 
фантастичното може да пребивава в духовния или в практическия 
свят на човека, обаче като нещо апокрифно, истината за смисъла на 

                                                 
22 Виж подр.: Елиаде, М. Сакралното и профанното. С., 1998. 
23 Виж подр.: Геннеп, О. ван Обряды перехода. Систематическое изуче-

ние обрядов. М., 1999. 
24 Виж подр.: Жирар, Р. Насилие и священное. М., 2000. 
25 Срав.: Кайуа, Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003. 
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чийто текст е потънала дълбоко в паметта или пък сякаш даже е заб-
равена невъзвратимо.26 

Всички тези, а и редица още други дискурси за същността, 
спецификата, ролята и значението на паметта и забравата в обществе-
ния и всекидневния, в духовния и практическия живот на хората 
обуславят и гарантират тяхната универсалност, а и „вечност”. 

Подобна вечност на и конкретно-историческа потребност от 
темите за паметта и забравата, за тяхната съдбоносна роля и значи-
мост в жизнените светове на хората от различни епохи или общества 
не означават, че в човешката еволюция се е формирало и утвърдило 
едно-единствено, едностранчиво и монистично виждане за техните 
връзки и взаимоотношения. Представите за естеството и спецификата, 
за мисията, ползите или за вредите както от паметта, така и от забра-
вата винаги са имали амбивалентни дискурси. Както паметта е била 
възпявана и желана като позитивно значима за човека, така тя е била 
проклинана – тогава, когато нейните образи, послания са му пречели 
доста силно. Но същото се е случвало и по отношение на забравата, 
която, от една страна, е била желана и ценена, когато е можела да 
спаси човешката душа от измъчващите я образи и преживявания, но 
пък, от друга страна, нежелана и стигматизирана, когато се е явявала 
в качеството на опасна заплаха или на смъртоносно оръжие срещу це-
нената мнемоника.  

Впрочем, в историята на науката, културата и изкуството няма 
такива периоди, които да се отличават с очевидното си пренебреже-
ние или презрение към тази тематика. Липсват и философски школи, 
и художествено-културни течения, които по някакъв начин, в опреде-
лена степен или форма изобщо да не поставят темите и да не предла-
гат конкретни отговори за загадките на природата на паметта, или на 
забравата; пък и да не лансират версии за „шифрите” на техните по-
тайни/явни обвързаности, но и проявления. Науката, в т.ч. философи-
ята, от най-древни времена, се интересува от и занимава с тайните на 
разума, разсъдъка; художествената литература, културата и изкуство-
то – с тези на душата на човека, поради което темите за паметта и 
забравата няма как да се откъснат от проблематиката за потайностите 
на разума, разсъдъка и душевността на човека. Как иначе, след като и 
паметта, и забравата проявяват своите „геройства” в психиката! 

По тази причина, ако решим да осъществим известно, дори и 
съвсем кратко или бързо пътешествие в „чудните страни” на паметта 

                                                 
26 Срав.: Кайуа, Р. В глубь фантастического. Отраженные камни. СПб., 

2006, с. 60. 
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и забравата, непременно трябва да погледнем през рамо и доста назад 
– към далечното минало на Античността, когато за пръв път теорети-
чески се лансира деликатна тематика за ролята на паметта и забрава-
та. И тук вече става дума за сциентистки дискурси, „разконспирира-
щи” тези два феномена. 

В творбите на два колоса от древногръцката античност – Пла-
тон и Аристотел, – може да открием не само депозиране и оценяване 
на ролята и значението на паметта и забравата за обществения и лич-
ния живот на хората, а и твърде различни визии за тяхната природа и 
същност, за тяхната специфика и функционална ангажираност, които 
се отразяват по своему и на следващите етапи на изследване, обясне-
ние на тези феномени. Тежките, дългите сенки на идеите на тези два-
ма антични гений се спускат до наши дни. Тъкмо това знаменателно 
обстоятелство налага да обърнем внимание на техните визии. 

Платон пише без ни най-малко съмнение и колебание, че вре-
мето отнася всичко, дългата редица от години знае да промени и име, 
и външност, и характер, и съдба. За него както паметта, така и забра-
вата са две начала, които властват над, а и чрез човека. Колкото и да 
се опитва, човек не може да подчини никоя от тях двете изцяло на се-
бе си. 

Според мнението на Платон, забравата представлява изчезване 
на паметта или липса на нормални усещания и възприятия за случва-
щото се27, а в диалога между Сократ и Протарх, вторият смята, че заб-
равата на знания не предизвиква в хората печал28. 

Платон лансира своеобразно эпистемологическо дешифриране на 
същността и предназначението на забравата, естествено, през призмата на 
анализ на паметта. Според неговата концепция мнемониката на човека за-
виси съдбовно от две начала – от образите – eikon, и отпечатъците – typos, 
чиито взаимоотношения и взаимозависимости създават както спомените, 
така също и възможностите за припомнянето на съответен обект. 

Платон смята, че паметта и възпоминанието се базират изцяло 
на репрезентационистка основа. (Но много векове по-късно – в ерата 
на триумфа на постмодернизма, – теориите за репрезентацията ще бъ-
дат разобличени, но и линчувани по най-различни начини.) Той оста-
вя в паметта на историята на науката своя асоциация, или метафора за 
восъчната дъсчица, върху която натискът на човешкия пръст оста-
вя следи. Прибягването до избора и употребата на подобни асоциации 
или метафори е и нещо съвсем понятно, защото през много истори-

                                                 
27 Срав.: Платон Сочинения в четырех томах. СПб, 2007. Т. 3, ч. І, с. 45. 
28 Пак там, с. 74. 
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чески епохи мислителите търсят нагледни и лесно разбираеми приме-
ри с вещи, или събития от всекидневния живот и бит на хората. Иначе 
хората, запознаващи се с дълбокомислените им идеи, няма да се спо-
собни лесно и бързо да схванат заложеното в тях съдържание и значе-
ние, тъй като абстрактно предадените идеи няма да се разберат, а с 
подобни примери/метафори това става другояче. И затова восъчната 
дъсчица е много удобен и лесно разбираем прототип за дешифриране-
то и обяснението на тайнствата на познавателните процеси, а също и 
на тези, които се отнасят до паметта и забравата.29 Логиката и меха-
никата на такива психични или ментални процеси са доста бързо 
представими от, но и много лесно обясними дори и за неграмотните 
хора: восъкът поема в себе си натискът на всевъзможните външни 
влияния, които не са му иманентно присъщи, след което е способен да 
съхранява за определено време, пък и на точно определено място от 
своята повърхност, а и по конкретен начин следите от тези влияния, 
т.е. отраженията на външните обекти във вътрешността.  

По същия начин върху „восъка” на паметта оставят своите 
мнемонични белези, отпечатъци образите, мислите и чувствата за не-
щата, които занимават вниманието на човека. 
                                                 
29 Срав.: Платон Сочинения в четырех томах. СПб., 2007. Т. 2, с. 300 (Сократ 

обяснява на Теетет, че тази дъсчица не е еднаква в различните хора. У едни 
тя е по-голяма, в други – по-малка; у едни е от чист восък, при други – от 
много замърсен или доста твърд, докато в други е доста мека, а има такива, 
при които тя е по мяра. Тази особена дъсчица е и дар на хората от майката 
на музите – Мнемозина, и слагайки я под нашите усещания и мисли, ние 
правим в нея натиск с това, което искаме да запомним от видяното, чутото 
или пък измисленото от самите нас, така, сякаш че слагаме отпечатък със 
собствените си пръсти. Това, което застива на този восък, ние знаем и пом-
ним, докато се съхранява това изображение. Когато вече то се изтрие или 
няма повече място за нови отпечатъци, ние го забравяме и вече не знаем 
нищо за него. Освен това Сократ сочи 14 варианта за евентуални грешки 
при познанието и запаметяването на нещата. Нещо повече: Сократ поучава 
Теетет, че този, който притежава дълбок, обилен, податлив и добре омесен 
восък на душата, то проникващите там от възприятията отпечатъци са, как-
то казва Омир, сърце на душата, а и че сърцето у Омир звучи почти така, 
както восъка, пък и възникващите в подобни хора отпечатъци са чисти, до-
волно дълбоки и със самото това и най-дълговечни. Такива хора се оказват 
най-подходящи за обучение и притежават най-добра памет, поради което 
не смесват знаците на възприятията и отпечатъците и винаги имат правил-
но мнение. И обикновено такива хора се наричат от другите истински мъд-
реци.).  
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В „Теетет” Сократ обяснява какво представляват същността и 
предназначението на забравата. Те се свеждат до изличаване или из-
местване на отпечатъци на преди това пребиваващи (в паметта) изоб-
ражения.30 Това се случва тогава, когато паметта вече не може да за-
пази в себе си или върху своята незрима „повърхност” отпечатъците 
на преживените от човека впечатления, а също и когато заради „пре-
населеност” на образи или отпечатъци в нейните неведоми лабиринти 
и „покои” няма повече място за нови такива. 

Освен прословутата си аналогия с восъчната дъска, великият 
античен философ завещава и друга – този път с представата за гълъ-
барник, който е олицетворение на затворените в него „птици” на спо-
мените, които, щом се задейства анамнезисът, биват изваждани ная-
ве, пускани на воля в простора на мисълта, емоционалността на чове-
ка.31  

Следователно проникването в и разкриването на енигмите на 
забравата, според Платон, притежават определено логико-
познавателно, пък и механистично тълкувание. Както паметта се 
оказва особено „вместилище”, в което да се побират и разполагат по 
съответен начин образите и отпечатъците от житейските впечатления 
на човека, така и забравата може да бъде сравнена с разрушаването на 
части или изцяло на това вместилище, или с неговата пълна липса в 
конкретен момент, или за цялото време на субекта. Самото онагледя-
ване и осмисляне на дейностите на паметта и забравата се извършват 
и с посредничеството на разнообразните „механистични” примери от 
битовия живот.32 А и, обратно, спомнянето или анамнезисът е свърза-

                                                 
30 Срав.: Пак там, с. 178. 
31 В същия диалог Сократ обяснява на Теетет, че във всяка душа човек 

може да си построи нещо подобно на гълъбарник. Там едни от затворе-
ните птици си живеят самостоятелно, отделени от другите, други пък са 
събрани в неголеми гнезда, по няколко, а има дори и такава, които са-
моволно си живеят, но и си летят вътре както си поискат. В началото на 
детството тази своеобразна клетка за птиците на знанията е почти праз-
на, обаче с течение на годините и с нарастване на плодовете от обуче-
нието и възпитанието, човек все повече успява да хваща и затваря в нея 
и все повече различни знания, т.е. нови птици (пак там, с. 308).  

32 Впрочем, подобно механистично визуализиране и тълкувание на паметта 
и забравата не е присъщо само на много отдалечените от нашата съвре-
менност исторически епохи, общества, цивилизации или култури, защото 
в пределите на постмодерната рационалност също сме свидетели на ня-
кои негови употреби. Така например, ако паметта/забравата се свързват 
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но с тяхното съзнателно и волево възстановяване за, но и чрез мис-
ловния акт на разсъждаващия за тях човек. В този смисъл паметта се 
оказва органично свързана с, ала също и солидно подчинена на опре-
делени рационално-волеви усилия на субекта. В отличие от нея, заб-
равата е символ и въплъщение на нещо, което не е продукт на пред-
намерено и волево осъществени желания, поради което е и твърде 
лошо. Макар и естествена, а и неизбежна за човека, тя винаги идва в 
неочаквани моменти, не е предвиждана; срещу нея той като че ли ня-
ма мощни и стабилни противодействия. Освен това тя е плод и на 
грешки в тълкуванието, и даже на значително, или пълно разрушаване 
на восъчната дъска, съхраняваща тези отпечатъци.  

Във „Федър” Сократ разказва за диалога между египетските 
божества Амон и Тевт, които спорят за ползите или вредите за памет-
та от наличието на писмеността. В този диалог се лансира и идеята за 
амбивалентната роля на писмеността спрямо мнемониката на човека 
(като род, вид и индивид). Докато Тевт се хвалел разпалено със своето 
творение – писмената, – като казвал, че то ще направи египтяните 
много по-мъдри, но и по-паметливи, защото писмеността е най-
сигурното средство за паметта и мъдростта, Амон го слушал с доста 
скептичен израз на лицето и накрая отсякъл със съображенията си, 
като казал следното: „Най-изкусни Тевте, един е способен да създава 
предмети за изкуството, друг – да съди каква е тяхната изгода или 
вреда за онези, които ще се ползват от тях. Ето и ти сега, от любов 
към тях, им придаваш напълно противоположно значение. В душите 
на научилите се да ги използват ще се всели забравяне, тъй като ще се 
лишат от упражнения на паметта; ще почнат да си припомнят отвън, 
доверявайки се на писмото и по странични знаци, а не отвътре, от са-
мите себе си. Като че ли изглежда, че ти си намерил средство не за 
паметта, а за припомнянето. Ти даваш на учениците мнима, а не ис-
тинска мъдрост. Така те ще бъдат много по-знаещи от това, което са 
дочули, без обучение, и ще изглеждат многознаещи, оставяйки си в 

                                                                                                           
тясно с темата за идентичността на човека, с поместванията или размест-
ванията на различни атрибути на последната във вместилищата на него-
вата психика и съзнание, не бива да се изненадваме, че и автор като Ер-
нест Гелнер формулира, а и прокламира своите идеи за т.нар. модулна 
личност, която е като секционна мебел, а и от която се вадят за временна 
употреба някои неща, докато останалите стоят затворени и неизползвани 
до момента, когато те ще потрябват на субекта (Геллнер, Э. Условия 
свободы. Гражданское общество и его исторически соперники. М., 2004, 
115-121).  
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огромната част невежи, хора, трудни и за общуване; те ще станат 
мнимомъдри, вместо да са наистина мъдри”33. По този начин Амон 
показал, че със създаването и употребата на писмеността, и с нейното 
нахлуване в психиката и разума на човека се „отварят широко врати” 
за нашествията на забравата, тъй като паметта вече не трябва да се 
упражнява толкова постоянно и усърдно, а ще започне да разчита 
прекалено много на онова, което е записано извън нея. Така всъщност 
писмеността се оказва напълно способна да разпуска съзнанието, да 
демобилизира волята на човека, който вече няма да има кой знае как-
ва голяма потребност от усърдни и многократни упражнения на па-
метта си, за да обогати и запази знанията си. При нейното наличие и 
действие, човек вече се уповава не на своите мнемически дарби и 
способности, техники и упражнения, ала на знаците, които са в напи-
саното отвън. И понеже е възможно – по различни причини, – да има 
неволно, или преднамерено погрешно изписване, затова паметта вече 
се оказва много уязвима, лесна за подвеждане и заблуждение, но съ-
щевременно и прекалено отслабена, пък и неимоверно обезвластена. 
Чрез проницателните и поучителните слова на Сократ, Платон прави 
разлики между паметта и припомнянето. Той сурово упреква хората, 
които са измислили, внедрили и се доверяват изцяло на писмеността, 
че не са открили и предложили нещо много добро, нито пък полезно 
за паметта, а че всъщност са изобретили и оползотворили нещо, което 
да е средство и удобство на процесите на припомнянето, анамнези-
са.34  

За разлика от определено эпистемологично-репрезентациони-
сткото представяне и обяснение на дискретната логика и „механика” 
на паметта или на забравата в учението на Платон за тях, в теорията 
на другия, също така велик античен колос – Аристотел, – се показва 
съвсем различен подход и начин на проблематизиране и интерпрети-
ране на произхода, същността, особеностите, начините на проявлени-
ята и предназначенията на паметта, а и на забравата в и за човешката 
душа, оттам пък и за живота на хората. Тази теория разчита не толко-
ва на гносеологически „шперцове”, а на психологическите „ключове”, 
които могат/следва да отворят катинарите на тайните за тези два фе-
номена.  

Знаменитият античен философ Аристотел не посвещава ди-
ректно редове на забравата. Обаче, от контекста на неговите анализи 

                                                 
33 Платон Сочинения в четырех томах. СПб., 2007. Т. 2, с. 222. 
34 Пак, там, с. 264. 
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за паметта и възпоминанията можем да си изведем съждения какво 
представлява и как се проявява антиподът им – забвението.  

Аристотел поставя въпроса за природата и мисията на паметта 
в тясна връзка с и зависимост от времето. Той прави доста съществе-
на разлика между паметта и процесите на припомнянето. Според не-
го, мнемониката на човека зависи единствено и само от чувственото 
възприятие на нещо от миналото, но не от ангажиментите на това 
възприятие с бъдещето, което никога не може да бъде запаметява-
но/припомняно, нито и с актуално течещото време, при което това 
възприятие непосредствено отпечатва и репрезентира някакъв обект. 
За древния философ, паметта е невъзможна без абсолютно задължи-
телната „компания” на „преди” и „след”, които пък нямат абсолютно 
никакво друго съществувание, освен това което притежават в рамките 
или пък в потока на времето.35 

Древногръцкият философ подчертава, че е изобщо невъзмож-
но да се помни бъдещето, понеже за него могат да се правят единст-
вено и само някакви смътни догадки или упоителни надежди, какви-
то, например, предлага една странна наука – мантиката.36 А след ка-
то това е безвъпросно ясно, понятно и сигурно за философа, следва, 
че за него забравата не предполага, нито използва каквито и да са до-
гадки, или надежди. Човекът, който е забравил за нещо, не изпитва 
нужда да се досеща, да гадае за него, нито да се надява на неговото 
явяване. Понеже, ако той си позволи да гадае или да храни надежди, 
значи, че мисли въпросното нещо, или че се опитва да си го припом-
ни, а подобно намерение и състояние няма нищо общо с присъствието 
и действието на истинската забрава. В момента на реалната забрава 
субектът не се терзае от догадки, нито храни надежди, че забравеното 
нещо ще се завърне обратно; ще се възкреси отново и пак ще му слу-
жи. За него потъналият във водите на Лета обект изобщо не същест-
вува, нито пък му влияе.  

Великият античен мислител посочва, че е невъзможно да се 
мисли за нещо без непрекъснатост във и извън времето, дори ако то 
не съществува във времето.37 Споменът винаги е определена паметова 
следа от/за нещо, траещо във времето, както в миналото, така и в 
настоящето, когато той възкресява картините за случилите се съби-
тия. Третирана от подобна гледна точка, забравата определено изг-

                                                 
35 Срав.: Срв.: Аристотель Протрептик. О чувственном восприятии. О 

памяти. СПб., 2004, 140-141. 
36 Пак там, с. 139. 
37 Пак там, с. 141. 
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лежда като някаква особена прекъснатост или като впечатляваща чо-
вешките помисли и емоции липса на времето, в което въпросното не-
що демонстрира, че някак си съществува за и отвъд човека.  

Следователно, ако мнемоничните образи винаги се отнасят до 
миналото, то забравата също би следвало да е релевантна към него, 
понеже не може да се забравя нито нещо, което ще принадлежи на 
бъдещето, нито пък нещо, което в самия момент човека забелязва, 
мисли или емоционално преживява като непосредствено дадено в ду-
шата си. 

Нещо повече, античният мислител посочва, че паметта и при-
помнянето са свързани с специални движения на душата, на образи-
те, отпечатани в нея, и с преживяванията, които съпровождат кинети-
ката на особените мнемически способности на човека.  

Оценена от такава гледна точка, забравата не би следвало да е из-
раз на подобно осезаемо движение на човешката душа, а по-скоро се мис-
ли като някаква неподвижност на мислите и чувствата, които са свързани 
с възприятието на конкретно дадени обекти. Ако развием идеите на Арис-
тотел в посока на дешифриране на тайнството на забравата, ще устано-
вим, че тя е липса на каквото да е движение на образи и на емоции в ду-
шата. Тоест, за истинската, пълноценната забрава за дадено нещо не съ-
ществува нито „преди”, нито „след”; понеже ако „преди” и „след” битува-
ха в съзнанието и в психиката на човека, които не си спомня, той вероят-
но щеше да притежава някакви – сетивни и ментални – референции за 
предишното и последващото състояние на такъв забравен обект. Факт е 
обаче, че човек, който е забравил нещо или не може да си го припомни, 
реално не притежава емоционални преживявания за неговата липса в по-
добен момент. Но пък в неговото съзнание отсъстват същевременно и 
каквито да са – ярки, или пък смътни – образи за въпросното нещо, т.е. 
все едно, че последното изобщо не съществува за него. Освен това той не 
притежава и съответен темпорален „график” кога точно е забравено даде-
ното нещо, нито кога то пак може/трябва да се яви на екрана на мисъл-
та/емоцията. Защото, ако разполага с подобен конкретен график, значи че 
има ясна представа за естеството и особеностите на въпросното нещо, а и 
че изпитва конкретни афекти за него, но при статуса на забравата нито 
едното, нито другото се проявяват в човешката психика. 

Древният мислител е категоричен за локализацията на паметта 
в човешката душа. Тя се намира там, където е разположено и въоб-
ражението на човека. След като мнемоничният образ не е огледално 
и едновременно отражение на дадено нещо само по себе си, а е негово 
специфично отражение, той се нуждае или се съпровожда от услугите 
на въображението. От тази констатация обаче, може да се направи и 
силогизмът, че забравата не се локализира в близост до и в самите 
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„покои” на въображението, понеже забравеният обект изобщо не се 
нуждае от спешната помощ на човешката фантазия. Той сякаш не 
проявява никакво доверие към нейното присъствие и потребност от 
ролята й.  

Освен това, ако паметта и припомнянето се раждат от присъстви-
ето и се „легетимират” чрез действието на особени сетивни възприятия, 
то забравата пък се отличава с това, че не е „ескортирана” (при своето на-
личие и действие) от подобни възприятия. Ако човек е забравил за дадено 
нещо, той не констатира липсата на образи и афекти за неговото отсъст-
вие чрез съответни моментни чувствени възприятия на подобна липса.  

Аристотел използва прекрасна метафора, за да подскаже вли-
янието на забравата. Той пише, че при тези, у които с течение на вре-
мето всичко се изтрива от паметта, не остават отпечатъци в паметта, 
така както сякаш изчезват древни постройки.38 Наистина, това е изк-
лючително точна, но и вярна аналогия, или метафора, защото както 
руините на древните постройки се разпадат бавно, или скоротечно 
под напора на външни сили, а и биват затрупвани от праха на време-
то/историята, обезобразявани и напълно заличавани, ставащи все по-
малко достъпни, или съвсем непознати за сетивата, така и паметта би-
ва похищавана, обезобразявана, обезличавана и, накрая, унищожавана 
от забравата. За великия античен философ паметта е обладание на об-
рази като изображение на това, образи на което те са. Тя се отнася 
към чувствените възприятия на времето.39 Но след като мнемониката 
е свързана на живот и смърт с обладанието на образи и чувства, които 
са спътници на тяхното появяване в съзнанието и психиката, следва, 
че забравата не е такова обладание. Тоест, че тя не притежава никакви 
подобни изображения и емоции, нито че е непосредствено свързана в 
момента на проявлението си с чувство за времето. При нейното дейс-
твие притежаващият я човек не локализира точно забравения обект в 
координатните системи на темпоралността. За него времето не същес-
твува в този миг. То сякаш е застинало и дори умряло, понеже душата 
и умът на човека не го възприемат, не притежават конкретни образи, а 
и афекти, които да го удостоверят по някакъв начин.  

Аристотел специално описва и тълкува факторите или пък ус-
ловностите, които улесняват, или възпрепятстват присъствието и ми-
сията на паметта, а и на припомнянето. Според него човешките души, 
които пребивават в условията на силни и динамични психични дви-
жения, или пък са лишени от тях, както и онези, които са попаднали 
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39 Пак там, с. 144. 
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под властта на някакви афекти, или са обременени от особеностите на 
своята възраст, не са еднакво паметливи с останалите хора, или души, 
които не се влияят от такива фактори и условности. Той подчертава, 
че децата и старците имат проблеми с паметта, защото първите се на-
мират в потока на ставането, вторите в този на изчезването на образите.40  

Погледнато от друга позиция, тези констатации могат и да озна-
чават, че наличието и властта на забравата са обусловени в известна сте-
пен и форма от такива фактори или условности като възрастта, динамика-
та или спокойствието на психичния живот, естеството и мащабите на 
действие на ражданите и движещите се в него афекти и пр. И, наистина, 
човек много по-лесно и по-бързо може да забравя, ако е „под налягането” 
на дадени афекти, ако е ограничен от възрастовите си специфики, ако се 
намира в ситуация, която му предлага достатъчно или – обратно, – недос-
татък от време да реагира. По нататък в историческото време, а и с разви-
тието си експерименталната психология ще обърне много сериозно вни-
мание, но и ще докаже с фактологичен материал, пък и с солидни анализи 
основателността, а и правотата на твърденията на античния мислител.  

Античният мислител смята, че върху качеството на паметта или 
припомнянето, специално влияние оказват така също и соматичните осо-
бености на човека, освен току-що визираните въздействия върху тях от 
страна на възрастовите специфики. Това е неизбежно за древните филосо-
фи, които търсят и намират отговори за тайнствата на отношенията между 
тялото и душата, плътта и духа. Затова и Аристотел (не само в този случай, 
а и в други) поставя въпросите за връзките, отношенията и зависимостите 
между соматичните и психичните референции и проявления на човека ка-
то род и индивид. Той смята, че джуджетата имат повече проблеми с па-
метта или с припомнянето в сравнение с високите на ръст хора, понеже 
мнемоничните процеси и паметта са своеобразно движение на способнос-
ти, което изисква за своето осъществяване съответна „територия”, каквато, 
впрочем, се явява и телесната маса на конкретния индивид.41 Нека не заб-
равяме, че великият мислител се занимава сериозно и с физиогномиката, с 
разчитането на тайните кодове на човешкия характер/темперамент в зави-
симост от соматиката. А това не бива да ни изненадва или учудва, понеже 
за античните мислители връзките и зависимостите между тялото и душата, 
плътта и духа са изключително силни и важни. 

Древногръцкият философ твърди, че изплуването на памето-
вите образи в душата е свързано с едновременна поява на двоен образ 
– единият от които изразява образа на нещо, взето само по себе си, а 
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вторият – представлява образ на нещо друго.42 Ако това е вярно за 
паметта, как то се отнася към забравата? Дали тя не е свързана с ук-
риването на подобен двоен образ някъде в дълбините на психиката 
или съзнанието на човека? Нали забравата е липсата на всякакъв об-
раз, както на нещото, взето само по себе си, така и на образа за това 
нещо, или за някакви негови селектирани, генерализирани и пр. чер-
ти?! Следователно, забравата нанася двойни, тежки поражения или 
щети на човека, като му отнема образите на непосредствено сетивно 
възприетите неща, но и като го лишава и от вторичните им отражения 
или образи, които са не по-малко важни или значими за него.  

Впрочем, трябва да посочим, че образованите хора знаят, че 
метафоричен символ на забравата е (намиращата се в непрогледните 
дълбини подземна) река Лета. Тя е тъмна и смъртоносно студена. 
Ако попадне в нейните пагубни води, човешката душа неизбежно би-
ва лишена от всичките си прежни спомени. Но същевременно, има и 
древногръцки митове, според които душата, която е попаднала в обя-
тията на Амнезия, губи спомените си, но пък, за сметка на това, се 
сдобива с ясновидски, пророчески качества.  

Съществува и друг метафоричен символ на забравата. Той е по-
малко познат на съвременните хора. Това е тъмната и безбродна гора Ла-
тис, където попадналите в нея човешки души потъват в странен и непро-
буден сън. В античната митологична литература за подобна злощастна 
случка има конкретен пример – Ендимон, любимият на Селена (Луната), 
който бил изпроводен в тази зловеща гора. Още щом навлязъл нея, той из-
паднал в тежък, безпаметен сън, загубил всичките си спомени от предиш-
ния живот.43 Освен с гората Латис и реката Лета, забравата е отъждествя-
вана от Вергилий и с друг античен митичен художествен персонаж – с ре-
ка Амелет, която пък е и реката на безгрижието, тъй като забравата се 
оказва освобождаваща от грижите за потъналия в нея човек.44  

Великият Цицерон също обръща специално внимание на 
„вечната памет”, а и на опасностите за репутацията на политическата 
личност, спотайващи се в/чрез забравата. Той съветва Гай Юлий Це-

                                                 
42 Пак там, с. 143. 
43 Срав: Платон Сочинения в четырех томах. СПб. 2007, Т. 2, с. 514. 
44 Срав.: Пак там, Т. 3, ч. І, с. 704. Впрочем, там се споменава така също и 

за това, че Павсаний разказва за прорицалището Трофония в Лебадея, 
където паломниците първо трябва да отпият вода от извора на Лета, за 
да забравят своите грижи и вълнения, а след това – от извора на памет-
та, за да могат си спомнят, или запомнят много по-добре, по-точно, или 
по-трайно онова, което те са видели в пещерата Трофония.  
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зар да се грижи и труди за своята бъдна слава и памет, като върши 
достойни, праведни и значими дела. Според завета му, истинският 
политик трябва да мисли за тези съдници, които ще преценяват при-
носите и слабостите му след много векове, а и много по-
нелицеприятно, по-безпристрастно, обратно на присъдите в неговото 
време, защото те ще съдят без любов и пристрастия, без ненавист и 
завист.45 

Същевременно, на друго място и по друг повод Цицерон лан-
сира и обратна теза, която е свързана с релативността и изменчивост-
та на човешките преценки за паметта и забравата. Той с нескрита гор-
чивина и огромна тъга, прочувствено задава въпрос: какъв е смисълът 
или значението на факта, че неизвестно кога, нейде във времето, в ня-
какво далечно или по-близко „после” потомците или бъдните поколе-
ния ще си спомнят и ще говорят за теб, ако за теб не са казали нищич-
ко тези, които са ти били съвременници?46 

В глава Х-та на своите „Изповеди” Св. Аврелий Августин 
предлага възвишен и благодарствен химн за възхвала на паметта.47 
Там той с възторжено чувство започва описанието на паметта, уподо-
бявайки я на обширен и приказен дворец, където се намират съкро-
вищници, в които са свързани и натрупани безчислени образи на 
всичко, което е било възприето или преживяно от човека. В неизб-
родните трезори на този дворец всичко е подредено по незрим и не-
понятен начин, нищо не е погълнато, не е погребано. 

Паметта е велика, понеже са безчислени и многообразни нейните 
глъбини или съдържания. В нея духът се носи като има необикновеното 
усещане, че пробягва, а даже и че лети, облитайки безкрайни ширини или 
прониквайки в безпределни дълбини. Няма обаче и нищо материално, или 
пък нематериално, което да не е оставило (по някакъв начин или повод) свои 
явни или тайни отпечатъци, следи в недрата, т.е. в незримите трезори на па-
метта, или пък в лабиринтите, в ребусите на скритите в нея спомени.  

В странната обител на човешката памет съществуват и незри-
ми тайници, от които се изсипват на тълпи всевъзможни образи. По-
някога безредни, друг път – подредени във впечатляващ окото и чувс-
твото строй, те ни връщат към миналото. Тези образи са винаги прос-
транствено идентифицирани, но пък са и пространствено мобилни. 
Някои, които са по-напред, трябва да отстъпят в момента място на 

                                                 
45 Цицерон, М. Т. Речи в двух томах. Т. 2. М., 1962, с. 260. 
46 Срав.: Цицерон, М. Т. О государстве. М., Кн. VІ, 85-86. 
47 Виж подр.: Августин, А. Исповедь Блаженного Августина, епископа 

Гиппонского. М., 1991, 243-260. 
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други, които са били някъде по-назад. В споменните образи всичко 
сякаш е увлечено от едно непонятно движение. 

Паметта има неизчерпаеми, но и неразгадаеми складове, всякакви 
усмирени, неописуемо затънтени или скрити ъгълчета и глухи улички. В 
тях всяко нещо намира или притежава свой собствен вход. Там то се нас-
танява и складира. (Тук е пределно явен определен пространствено-ме-
ханистичен образ за природата и особеностите на паметта като някакво 
материално-веществено вместилище, което поглъща „нещата” в себе си.)  

Всичко, което преминава в духовността на човека и се случва 
с него, отсяда и се разполага в „огромните незрими палати” на памет-
та. То може да е проверено от собствения опит, да е преминало през 
горнилото на жизнено изстраданите от човека истини, или да е при-
добито, макар и да е неистинно, от жизнения или от историческия 
опит на другите хора, на цели поколения, живели далеч преди прите-
жателя на тази памет. 

Обаче пространственото „портретиране”, а и характеризиране на 
всяко нещо могат да придобият смисъл и значимост, само когато те се съ-
поставят спрямо някакви супериорни критерии и образци. В този дух и 
Свети Августин не пропуска да изкаже своето възхищение от дарбите на 
Паметта. Той искрено възкликва, а и непрестанно се удивява колко велика 
е силата й, както и колко светилището й притежава безпределна величина. 
Ясно е, че иносказанието за безпределността на божеството, ала и на всич-
ко сътворено от него, е признак и доказателство за безпределна и всесилна 
власт. Но тази власт е пренесена и привнесена. Тя е станала атрибут и в из-
вестна степен, или форма на самата памет, дарена по волята на Бога. И от-
ново Светият отец, въодушевен от тайнствата и могъществото на паметта, 
питайки се, възкликва: кой може да изследва, да проникне в дълбините на 
такова светилище, на такъв храм на Божията воля и дело? 

Августин Блаженни пише, че не самите предмети, вещи и съ-
бития се пренасят и отсядат в паметта на човека.Там се настаняват, 
складират само техните образи. Образи, които духът на човека с нео-
писуема бързина и с непонятна ловкост е способен да овладее и да 
разположи, а когато му потрябва – да измъкне и да приложи (по съот-
ветното предназначение) в своите делнични или обществени и бо-
го(не)угодни дела или прояви. 

Пространствено-темпоралната метафорика на Светия отец не 
се задоволява само с тези описания. Той лансира нови алегории, като 
уподобява скритите и още незадействани спомени за подредени по 
неведом начин. Той ги представя като заспали или лукаво спотаени в 
най-отдалечени и незрими пещери, до които, ако се наложи, трябва да 
достигне духът. И чак след като духът ги докосне, щом той ги разбу-
ди, едва когато разкопае и неусетно бързо успее да претърси тези пе-
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щери, едва тогава вече споменът може да пропътува по неведоми пъ-
тища, за да стигне най-сетне до загадъчно-мистичната или пък до съв-
сем ясната визия на образа в съзнанието на спомнящия си (за нещото) 
човек. 

Всичко в паметта сякаш е нахвърлено. То е струпано сякаш в 
непонятен или напълно неподвластен на контрол безпорядък. Трябва 
обаче единствено и само духът да пожелае и да приложи своите усър-
дия и усилия, за да може от този (толкова безконечен и непокорен) 
безпорядък тутакси да изскочат, ала и да се подредят нужните му об-
рази. 

Спомените не са и постоянно присъстващи. Щом вниманието 
се отклони, дори за мъничко време от тях, те мигом се стрелват и нез-
римо се пъхват, скриват се отново в своите незнайни, непрогледни 
тайници и скривалища (ХІ). Обаче в паметта също така се уталожват, 
но действат и незримите образи на някакви дискретни граници (ХІІІ).  

Чудесата и чудотворствата на паметта нямат чет. Затова Све-
тият отец се възторгва от проблема и позицията на емоциите и чувст-
вата, на афектите и преживяванията в териториите на паметта. Поне-
же паметта е способна да ни дарява с невъобразими емоционални 
пиршества, при които някогашната печал сега вече посрещаме с ра-
дост, а предишните радости сега вече ни изпълват с тъга и умиление, 
а понякога и с печал. Нищо друго в човешката душа не е способно на 
такива чудодейства (ХІV). И паралелно със своето възхищение, ти-
пично за своето време, Августин се пита на какво да уподоби паметта. 
И намира решението си: паметта единствено може да се оприличи на 
стомаха (т.е. пак някакъв топологично разположен и дефиниран по 
предназначението си орган). 

Разкритията на тайнствената природа на Паметта не оставят 
без внимание също локализацията или същността, ролята и функции-
те и на Забравата, която се оказва не нещо повече от загуба на па-
метта (ХVІ). Блаженият Августин формулира и парадоксален въп-
рос: как може да се опитваме да си припомним онова, което сме заб-
равили? Изследователските му дирения го правят и пионер в история-
та на психологията на паметта, който открива и формулира известния 
днес симптом на „върха на езика”, свързан с феномена на затруднени-
ята на човек, който се мъчи да си спомни нещо, но не може да го въз-
произведе, а същевременно знае, че притежава знание за него в па-
метта си, но е в невъзможност да си го припомни в дадения момент, а 
пък и по достатъчен начин.  

За Свети Августин паметта е вместилище, работилница и вит-
рина на непонятна и безмерна власт, която Божеството притежава и 
демонстрира, или е дарило на своето създание – човека. „Ширните оби-
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тели на паметта”, нейните незрими чертози, които са „тайник … обши-
рен и безкраен, където се намират съкровища от неизброими образи, 
внесени от усещанията за всяка една вещ”(Х, 8), са най-добрия път за 
човека в неговите митарства в само/познанието. Всичко, което е неот-
менно присъщо, което е украшение на човешкия живот – звуци и обра-
зи, цифри и числа, езици и култури и т.н., е намерило в паметта своя 
пристан и уют. За Светия отец паметта е деликатна и сложна простран-
ственост, която е интимно съхраняваща безброй неща, които, когато е 
нужно, мигом се изваждат от великите й глъбини, от нейните (незнайни 
за човека) неизповедими недра.  

Феноменално е, че Св. Августин съвсем категорично подчер-
тава, че споменът е именно този, която дава рядката възможност за 
среща на миналото с настоящето; при това по начин, който другаде 
изобщо не съществува. Пламенно унесен в своя дълбок размисъл, Све-
тият отец твърдо заявява, че „паметта е настоящето на миналото” (ХІ). 

Този знаменит мислител дори счита, че съществува и възмож-
ност паметта да установи своята власт, даже да наложи и своята тира-
ния, когато субектът й изпадне в огромна зависимост и в пълно под-
чинение под натиска и властта на своите спомени, и пр. 

Джон Лок анализира забравата като незнание, което е антипод 
на паметта, съхраняваща определен когнитивен фонд. За него, ако за-
губим своето минало Аз, възниква съмнение дали сме мислещи съ-
щества, дали сме същата субстанция, или пък не сме.48  

Томас Хобс обаче свързва деликатната тема за забравата с 
нуждата и ползата от прошката. Според него, петото изискване на за-
кона на природата гласи, че всеки е длъжен да прости на другия човек 
минала вина, ако последният се е разкаял или моли за прошка, но без 
при това да се пренебрегват безразсъдно необходимите предохрани-
телни мерки за евентуалното бъдеще, понеже прощаването, или пък 
забравянето за миналите обиди е не друго, а съгласие за мир с този, 
който се и провинил, но и поправил.49  

Хобс обръща специално внимание и на контекста, в който се пос-
тавя или решава проблем, свързан със забравата. Той посочва, че сред за-
коните има някои, чието забравяне (в естествено състояние, ако е свързано 
със самосъхранението, или с опазването на мира) представлява по-скоро 
спазване, отколкото нарушаване на естествения закон, като дава примери, 
в които определени пороци, или добродетели менят стойността си.50  

                                                 
48 Срав.: Локк, Дж. Сочинения в трех томах. Т. 1. М., 1985, с. 388. 
49 Срав.: Гоббс, Т. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1989, 309-310. 
50 Пак там, с. 315. 
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Дейвид Хюм, в своя прословут „Трактат за човешката приро-
да”, обръща специално внимание на същността и особеностите на ди-
алектиката между паметта и идентичността на социалния субект, под 
формата му на индивидуална самотъждественост.51 Там той дебело 
подчертава, че след като паметта ни запознава с непрекъснатостта, а и 
с продължителността на посочената последователност на възприятия-
та, тя (вече по силата на това само) следва да се счита и за много ва-
жен източник на личностно тъждество, защото ако не притежавахме 
памет, изобщо не бихме имали и представи за цялата верига от причини 
и следствия, които съставят нашето аз, оттам вече и нашата личност.52 

Впрочем, Хюм оприличава и развитието на републиката или 
държавата с това на човешката душа. Както републиката/държавата 
може да променя своя членски състав и законите си, но въпреки това 
остава тъждествена на себе си, така и душата, и личността на човека 
са принудени или пък са способни доброволно да менят състава на 
своите склонности, впечатления, идеи и дори характера си, без обаче 
това да провокира изменение на нейното тъждество, а в значителна 
степен такова тъждество се дължи и на паметта.53  

Жан-Жак Русо завещава на човешката история и култура една 
невероятна визия – изумителен, но и дискретен апотеоз на забравата 
в нейните два ипостаса. Негативно ролята на забравата е свързана с 
обезпаметяването на всичко стойностно, което е било присъщо на и 
валидно за изначалното, естественото състояние на човека. Но забра-
вата (исторически) е придобила и позитивен вектор – чрез възмож-
ността да се забравят всички условности, цялото бреме на съвремен-
ната цивилизация, за да се завърне Човекът към своята естествена и 
велика същност; за да може да възкреси доброто в себе си. В разкри-
тието и използването на тайните на тази забрава е предназначението 
на човека. 

Волтер критикува теологическите спекулации, че забравата на 
няколко сакрални знака или обреди, които другите народи не могат да 
знаят и разбират, може да води до вечни мъки, и че оправдава проли-
ване на сълзи, кръв от страна на целия човешки род.54 

Шарл Монтескьо сочи, че хората, превърнали занаята си във 
високомерно невежество, биха желали целия човешки род да затъне в 

                                                 
51 Срв.: Юм, Д. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1965. 
52 Пак там, с. 377. 
53 Пак там.  
54 Срав.: Вольтер Боги и люди. Статьи, памфлети, письма. В двух томах. 
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пълно забвение, каквото ще постигне и тях самите.55 Освен това, той 
подчертава и спекулативните употреби на дискурса за забравата, като 
дава пример с император Юлиан, който искал да се държи скромно и 
просто във време и общество на разгул на нравите и на преклонение 
пред богатствата, на безсмислена пищност и демонстрация на азиатс-
ко великолепие, поради което неговите критици и противници го уп-
реквали, че забравя достойнствата на тези неща, които всъщност били 
съвременно и непълно възпоминание за древните нрави или обичаи.56 

В оригинален морализаторски дух Монтескьо хвали и мъд-
ростта на природата, направила човешките глупости преходни, като 
обвинява и книгите, които ги разпространяват или даже ги увековеча-
ват. Той доста иронично разобличава и се надсмива над неуморните 
стремежи и непрестанните опити на глупака да бъде доволен не само 
от това, че е достатъчно омръзнал на своите съвременници, но и от 
копнежите му да досажда и на бъдните поколения, а също, и че неис-
тово желае потомствата да бъдат осведомени не само, че той е бил на 
света, а и да не забравят никога, че също е бил глупак.57 

В писмото си до Херц, от 7 юни 1771 г., Имануел Кант, споде-
ляйки, че едва ли ще му се наложи отново да преиздава дисертацията 
си, в която вижда и доста грешки, с нескрита горчивина посочва, че 
участта на всички човешки стремления е забвението.58 

Във втора част на етическото си учение за началата, Кант спе-
циално подчертава, че при забравата да се изпълни дългът на любовта 
не се нанасят оскърбления на човека, докато, обаче, при забвението да 
се спази дългът, който произтича от задължителното уважение към 
всеки човек изобщо, се накърняват законните притежания на човека.59 
То и няма как да бъде другояче, понеже този, който престъпи повеля-
та на категорическия императив – да се отнасяш към другия, както би 
искал да се отнасят към тебе, т.е. като самоценност и самоцел, – мно-
го скоро ще изпадне в положението на средство за други. 

В „Науката логика” Хегел пише, че отначало, при своето възник-
ване отчаянието от силите на разума се съпровождало от скръб и печал, 
но скоро нравственото и религиозното лекомислие, към което се присъе-
динило повърхностното и плоското знание, назоваващо се просвещение, 
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величия и падения римлян. М., 2002, с. 247. 
56 Пак там, с. 351. 
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59 Срав.: Кант, И. Сочинения в шести томах. Т. 4, ч. ІІ. М., 1965, с. 407.  



42 

открито и спокойно признало безсилието на разума и високомерно се въз-
гордяло с извършеното от него забравяне на най-високите интереси на 
духа.60 Като контрапункт на тези миньорни тонове и тъмни краски за ро-
лята на забравата в историческия и рефлексивния живот на духа, великият 
немски философ депозира и коренно друга – оптимистична, но и ригорис-
тична – версия. Тя е лансирана във „Философия на религията”. Според 
нея единствено с истинско доверие към другия, с неподкупна преданост и 
безкористна любов, а и с пълно самозабвение е възможно човек да се 
хвърли в сферата на чистото, висшето или идеалното. Това обаче реално е 
постижимо единствено и само от чистата, или от пречистената от грехо-
вете човешка душа.61 Хегел твърди, че единствено с пълно отричане от 
бремето и обвързаността с предишния свят, с вдъхновено посвещение в 
новия живот, с духовно уединение или самотничество, което отхвърля от 
себе си всичко предшестващо и се отказва от всичко ефимерно, е въз-
можно обновлението, но и приобщението на духа към нови висоти и за-
дължения.62 А в чисто рефлексивен порядък Хегел определено счита, че 
представата е длъжна да забрави предмета, но да забравиш от ненавист е 
нещо много повече, отколкото да простиш; подобно и на това както в ис-
тинската любов забвението е нещо много повече от измяна, а и да бъдеш 
забравен е нещо повече от това просто да не бъдеш изслушан.63 

Във „Философия на историята” Хегел представя опознаването 
и осмислянето на всеобщата история като особена сцена на внезапно 
проглеждане на слепия, който излиза от сферата на безкрайна само-
забрава и изпитва невероятно, съвършено удивление.64 Неговото де-
ление на народите и страните на исторически и неисторически също е 
дискретно свързано с ролята на паметта и на забравата. Исторически-
те народи осъзнават и пазят ревниво своята истинска, а и предопреде-
лена да властва памет, докато неисторическите народи робуват на 
фалшиви, илюзорни – техни, или наложени им отвън, – памети, в кои-
то забравата е свършила достатъчно много, но пък и невероятно вред-
на работа. Осъзнаването на Абсолютната идея не минава безразлично 
и пасивно покрай владенията на паметта и забравата. То включва тех-
ните арсенали и репертоари в постигането си. 

                                                 
60 Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1975, с. 81. 
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Във „Феноменология на духа” Хегел подчертава, че образите 
на миналото лежат в скрит вид в тъмните дълбини на нашето вътреш-
но същество и стават наше действително владение само чрез съзерца-
нието на наличната даденост на тяхното съдържание65; че никой не 
знае какво безкрайно множество от образи за миналото дреме в нас; 
те случайно се събуждат от време на време, но, както се казва, не бива 
да се извикват66. Според него, колкото по-образован е човек, толкова 
повече живее не с непосредствено съзерцание, но даже и във всичките 
си съзерцания, и в същото време и с възпоминания, тъй като той виж-
да все по-малко нещо съвършено ново, а пък и субстанциалното съ-
държание на голяма част от новото се явява за него и като нещо вече 
познато.67 Освен това Хегел отбелязва, че относително субективният 
характер на представите за времето променя неговия облик, а и тече-
нието му в образите: когато съзерцаваме нещо важно, времето се 
усеща като кратко, докато, когато съзерцаваме нещо безсъдържател-
но, то се възприема като дълго течащо, защото в припомнянето пос-
тигаме нашата субективност, нашия вътрешен мир, и така определяме 
мярата на времето съобразно интереса, който то е имало за нас: вре-
мето се усеща като кратко, ако получава постоянно сменящо се за-
пълване, а е дълго, ако неговото еднообразие не се прекъсва от ни-
що.68 Мнемониката се намира във връзка с обичайните предразсъдъ-
ци, които са свързани с паметта и с нейните отношения към силата на 
въображението, което е по-висока и по-духовна дейност от паметта.69 
Хегел възкресява също и античната тема за взаимовръзките и зависи-
мостите между паметта и възрастта, като посочва, че юношите не 
случайно разполагат с по-добра памет от старците; че те упражняват 
своята памет не само заради едната полза; и че понеже по-малко раз-
съждават от възрастните, затова имат и по-добра памет.70  

Сьорен Киркегор също отчита фаталната роля на паметта и 
забравата за историческия и всекидневния живот на човека. Той раз-
мишлява над трудния въпрос: какво би се случило, ако изобщо липсва 
вечно съзнание и памет за миналото; ако няма свещени връзки, обе-
диняващи в едно човешкия род; ако всяко поколение расте само като 
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новите листа в гората; ако човешкият род преминава през света, по-
добно на кораб, без да остави след себе си следи, или като вятър, бес-
неещ над пустинята, или като безумен и безплоден каприз; ако вечно-
то забвение жадно преследва своята мишена и никаква жертва не мо-
же да спаси последната от неговите нокти. И неговата констатацията е 
тъжна: при такава картина или съдба на човека, животът му би бил 
пуст, безсмислен и безутешен.71  

Фридрих Ницше – идолът на доминиращата в нашата съвре-
менност постмодерна рационалност, също посвещава проникновени 
анализи на темата за същността, особеностите, ролята и значението на 
забравата в историята на човека и Свръхчовека. В своята знаменита 
творба „За ползата и вредата на историята за живота” той подчертава, 
че само доколкото историята служи на живота, дотолкова и хората 
трябва да й служат.72 И нещо повече, според Ницше всяко щастие съ-
ществува благодарение на забвението, на способността на човека в 
течение на времето, през което щастието се ниже, да се чувства неис-
торически, да забрави за всичко около себе си, защото който е лишен 
от способността да забравя, който е осъден да вижда във всичко само 
ставане, ще загуби вяра в собственото си битие и в самия себе си; за 
такъв човек всичко ще се разпръсне в непрестанно движещи се точки, 
а в потока на тяхното ставане той би се изгубил напълно. 73 Всяка чо-
вешка дейност има нужда и от забрава, така както всеки органически 
живот се нуждае не само от светлина, ала и от тъмнина: затова човек, 
който иска да живее само исторически, ще заприлича на онзи, който е 
принуден да живее без сън, поради което е съвършено, а и безусловно 
немислимо да се живее без възможността за забравяне.74 И това е та-
ка до самия край на човешкия живот, когато смъртта донася желаното 
забвение, като похищава едновременно настоящето заедно със живота 
и слага печата на истината, че човешкото съществувание е непрекъс-
нато движение в миналото, т.е. нещо, което живее от постоянно само-
отрицание, самоопожаряване и самопротиворечене.75 За великия фи-
лософ неисторическият живот се свързва и с изкуството да се забра-
вя, със способността човек да се затваря в особен хоризонт76. Но роля-
та и значението на забравата са особено големи в сферата на морала, 
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защото без нея светът би изглеждал много беден на нравственост, по-
ради което вероятно и поетът вдъхновено е възкликнал, че Бог е пос-
тавил забвението като страж пред прага на храма на човешкото дос-
тойнство.77  

Ницше отбелязва и странностите, и игрите на забравата в раз-
личните възрасти.78 За него забвението е жестока присъда и смъртна 
опасност за човешкото познание79, но и възможност за освобождение 
от дотегнали и вредни обвързаности, защото познанието се нуждае и от 
хигиена на живота, която пък е немислима без ролята на забравата.80 

Ницше счита, че за притежанието на вкус не е достатъчна спо-
собността на човека да се отдава на прекрасни и приятни творения на 
духа, а че е нужна и почивка, неангажирана душа, нужни са покой и 
тишина, а всичко това може да предложи забравата.81  

В други свои творби Ницще също обръща сериозно внимание 
на забравата. Така например в „Тъй каза Заратустра” той посочва, че 
детството е невинност и забрава82, но също и че ако искат да постиг-
нат нещо, младите трябва да напуснат и забравят бреговете на своите 
родители, да изоставят техните обичай, нрави, маниери и манталите-
ти. А в „Генеалогия на морала” пък отбелязва, че забравата е сила и 
форма на могъщо здраве. В „Утринна заря или мисълта за моралните 
предразсъдъци” Ницше подчертава, че не е доказано какво всъщност 
е забравата, и че всичко, на което разчитаме, е възпоминанието, над 
което обаче човек невинаги има власт. За него Волята за власт и до-
казването на възможностите и желанията на Свръхчовека са абсолют-
но невъзможни без упованието и прилагането в крупни мащаби на 
забравата. С нейната явна или тайна помощ старите, ненужните или 
вече обременяващите социални връзки и зависимости в живота, а и 
дотегналите обществени реалности и нрави могат да бъдат отхвърле-
ни в мрака на забравата, и смело запокитени в небитието, а на тяхно 
място с възторг и упование да се полагат темелите на новите реалнос-
ти и нрави, т.е. на новите пейзажи на човешкия живот. Освен това 
Ницше смята, че забравата не бива да се прокарва или налага в живо-
та само тихомълком, и с елегантни средства, но, когато е нужно, тя 

                                                 
77 Пак там, с. 287. 
78 Пак там, с. 221. 
79 Пак там, с. 227. 
80 Пак там, с. 228. 
81 Ницше, Ф. Полное собрание сочинения. В тринадцати томах. Т. 13. 

Черновики и наброски 1887-1889, с. 31.  
82 Ницше, Ф. Сочинения. В двух томах. Т. ІІ. М., 1996, с. 19.  
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трябва да си пробива път и с най-жестоки средства, и по най-опасни 
пътища; с чук да разбива старите ценностно-нормативни йерархии; 
сред крясъци, кървища, сълзи и пожари да се сбогува с омразното и 
ненужно минало/настояще, за да разчиства терен за построяването на 
нови животи.  

Анри Бергсон оставя незаличими следи в научната теория със 
своите мащабни изследвания на паметта.83 Той смята, че реалността 
се представя като непрекъснато фонтаниране на нещо ново, което, ед-
ва възникнало, доста бързо потъва в миналото.84  

Морис Халбвакс е световно призната величина или „звезда” в 
изследванията на паметта. Крупен творчески наследник и продължи-
тел на делото на Емил Дюркейм, той създава коренно нови изследова-
телски полета и методологически инструментариуми за проникване в 
тайните на природата, особеностите и предназначенията на паметта. 
За разлика от исторически установилите се традиции в науката, по-
специално в социологията и психологията, които се фокусират преи-
муществено върху индивидуалните проявления на мнемоничните фе-
номени, Халбвакс радикално преобръща аналитичната оптика на тях-
ното дешифриране. В двете си знаменити научни произведения – 
„Социалните рамки на паметта”85 и „Колективната памет”86, – изтък-
натият френски учен аргументирано оспорва господстващата пара-
дигма паметта да се изследва преди всичко, ако не и изобщо на пер-
сонално ниво. Той доказва, че тя притежава социална същност и фун-
кционалност, че спомените на човека са изключително зависими от 
характерните специфики на неговите колективни връзки, отношения 
и зависимости в и от съответни човешки общности и социални прак-
тики. Халбвакс подлага на критика философията на психологията на 
паметта на своя учител от парижкия лицей „Хенрих ІV” – А. Бергсон.  

Халбвакс, визирайки съдбовната неотменимост на пространс-
твено-времевите референтни рамки на паметта и спомена и споделяй-
ки, че „няма колективна памет, която да не се разгръща в някаква 
пространствена рамка”, метафоризира топографски историята като я 
уподобява и на „гробище, където пространството е оразмерено и къ-
дето във всеки момент трябва да се намери място и за нови гробове”87. 
Той посвещава цяла една глава от труда си на многостранно изслед-

                                                 
83 Виж.: Бергсон, А. Творческая эволюция. Материя и память. Мн. 1999.  
84 Срав.: Бергсон, А. Творческая эволюция. М., 2006, с. 77. 
85 Халбвакс, М. Колективната памет. С., 1996.  
86 Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти. М., 2007. 
87 Виж Халбвакс, М. Колективната памет, с. 67.  
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ване на връзките между паметта и пространството, на анализа на ре-
лациите между паметта и материално-веществената пространстве-
ност, града, миграциите или заселванията, юридическите, икономи-
ческите, а и религиозните пространства.  

Впрочем, преди години, изследвайки властовите специфики на 
спомените в духа на Халбвакс88, поставих въпроса: нима забравата 
също така не представлява такова специфично и незримо пространст-
во, към което трябва да се насочват несекващите траурни процесии, 
където да се отнасят и „погребват” новите, или умножаващите се до 
безчет „трупове” на всевъзможни спомени, паметови образи или сле-
ди, които обаче вече са привършили своя земен път, лишили са се ве-
че завинаги от силата и властта си, за да преминат под диктатурата на 
безпаметството и на тираничния произвол на забравата?  

Халбвакс убедително, но и аргументирано показва, че всяка 
историческа епоха и всяко общество разделят своите социокултурни 
пространства по особени начини, така че да конституират свои устой-
чиви рамки, в които затварят и откриват спомените си.89  

По този повод депозирах и моето питане: изобщо има ли таки-
ва епохи или дори такива общества, в които да бушуват абсолютна 
или безпределна гостоприемност, както и непрестанно топло, друже-
любно чувство към всички паметови наследства, принадлежащи както 
на предишни, така и на днешни, даже на съвсем непознати или чужди 
времена и общества? Никога няма да има такива епохи и общества, а 
следователно никога няма да има и възможности за напълно свободен 
режим на пропускливост, за преминаване, за пътуване през границите 
на историята или на времето на различните паметови наследства и бо-
гатства, както и на техните властови потенциали, реквизити и репер-
тоари в драстично и драматично променените условия, обстоятелства 
или нрави. 

Извършвайки феноменална „дисекция” на паметта и спомени-
те, Халбвакс неизбежно поставя, третира въпроса за ролята на забра-
вата в мнемоничните процеси. Той оборва господстващия дотогава 
тезис за природата и мащабите на пораженията на афазията, според 
който забравата засяга само една твърдо определена категория споме-
ни – зрителните, слуховите и артикулаторните възпоминания. Според 
Халбвакс положението е твърде по-сложно, защото там, където се 
констатират загуби на спомени от една категория, неизбежно се оказ-
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89 Срав.: Халбвакс, М. Колективната памет, с. 178.  



48 

ва, че и паметта като цяло търпи някои други нарушения.90 И ако „в 
паметта няма абсолютна празнота, т.е. зони от миналото ни, които до 
такава степен да са излезли от паметта ни, че никой проектиращ се 
върху нея образ да не може да се захване за някакъв елемент от спо-
мена или да открие чисто и просто едно въображение или историчес-
ка представа, която би останала външна за нас”91, то забравата е спо-
собна да извърши подобни „чудеса”, и да ни дари/накаже с празнота и 
пустота. А след като паметта дава жизнени шансове и пространства 
на т.нар. обгръщащи спомени, забравата вече – обратно – ги отнема 
на човека и го лишава от такива „прегръдки”. Освен това Халбвакс 
анализира „ресните на времето”, метафорични образи на интригува-
щите или досадните срещи и комбинации на разнородните колектив-
ни времена, в и чрез които хората живеят. Това дава възможност да 
продължим неговите разсъждения, като кажем, че „ресните на време-
то” не са само чиста и неопетнена памет, защото в или зад тях се спо-
тайват и изгубени за непосредствените усещания и помисли образи, 
спомени на забравени неща. „Ресните на времето” са и своеобразен 
воал, който дискретно прикрива цялостното лице на паметта, а показ-
ва само отделни негови фрагменти – там и тогава, където и когато те 
се размърдат, открият пролука към скритото зад и чрез тях.  

Изтъкнатият френски учен подчертава, че забравата мо-
же/трябва да се обясни с изчезването на социалните рамки на паметта 
или поне на част от тях, при което събитие вниманието на социални-
те субекти се разконцентрира или изгубва. Според Халбвакс, при 
аморфизация или деструкция на въпросните рамки, човешкото вни-
мание или става неспособно да се съсредоточи, или пък се отклонява, 
прехвърля в други посоки и плоскости, като се фокусира към нещо 
съвсем различно. Той специално подчертава, че нерядко разсеяността 
е просто следствие от пренапрежение, пресилване на вниманието, а 
забравата почти винаги произтича или се гарантира от съответен мо-
дус на разсеяност.92 

Всъщност това не е специфичен проблем, отнасящ се до персо-
налните черти на вниманието, а оттам на тяхното влияние за профила и 
динамиката на забравата. Според Халбвакс забвението или изкривяването 
на образите и съдържанията на възпоминанията се дължат и на по-крупни 
фактори, които са свързани с епохални или радикални обществени пре-
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настройки и преоборудвания на социалните групи с други, нови рамки.93 
Последиците от такива изменения и употреби на нови типове рамки на 
паметта водят и до съответна модификация на „оптиката”, през която се 
оглежда и преценява миналото. Както може да се очаква, новите мнемо-
нични оптики предпоставят съответни промени в графика и трафика на 
забравата спрямо фаворизираните и дискриминираните памети, но пред-
полагат или изискват съвършено различни представи, а и обобщения за 
живота. Така напълно естествено или принудително определени паметови 
констелации се изтласкват към центъра, или – обратно, – към периферия-
та и променят своите котировки. Това неизбежно води и до тяхната рева-
лоризация в смислово или оценъчно отношение, при което картините и 
фабулите на миналото вече се виждат и осмислят по друг начин. 

Морис Халбвакс предлага, а и защитава и друга оригинална 
теза, отнасяща се до обяснението на причините за колективните заб-
рави. Според него, забвението на онези, които са напуснали земния 
свят, се дължи не на все по-нарастващата дистанция на материалните 
отрязъци от времето, което ги отделя от живите, а на обстоятелството, 
че с течение на времето се разпадат и изчезват в небитието и социал-
ните групи, в които са живели и действали тези хора, в които са се 
раждали и циркулирали спомени за тях.94 И тъкмо разпадът на подоб-
ни социални групи с течение на историческото и социалното време 
обуславя разсейване, но и постепенно тотално изчезване на спомените 
за техните имена и дела. В този контекст обаче, Халбвакс е категори-
чен: исторически се предават и помнят само имената и делата на тези 
предци, спомените за които са още живи; защото съвременните, жи-
вите хора помнят техните дела и заслуги, отдават им признание и по-
чит, а и поне във въображението си продължават настойчиво да кон-
тактуват с тях.95 

Халбвакс слага под обектива на своя научен анализ и деликат-
ната проблематика за емблематичността – персонална и родова – на 
паметта в дадени епохи и общества. Той показва, че в предишни ис-
торически епохи и отминали общества, наложеният социален порядък 
в държавата слага своя почерк и върху емблематизациите на паметта, 
доколкото името, но и титлите на даден род възпроизвеждат в мнемо-
никата на социума тяхната генеалогия, географското им разположе-
ние, мрежите на техните връзки и зависимости с други видни родове, 
властовите им статуси, нивата на публична популярност и почит, ад-

                                                 
93 Пак там. 
94 Пак там, с. 207. 
95 Пак там. 



50 

ресирани към техните представители, близостта им до фамилиите на 
краля. А всички тези референции по своему определят естеството и 
мащабите на забравата за тях, понеже, когато исторически и полити-
чески угасва някой знатен род, с него в небитието на забравата си 
отива цяла една история, популярна биографичност, пък и загиват 
свързани с неговото битие традиции в социалното време-
пространство. Такива крупни загуби въобще не могат да се компенси-
рат прекалено лесно, нито толкова бързо, защото е съвършено невъз-
можно на мястото на въпросния – изчезнал в небитието на забравата, 
– знатен род незабавно да се постави някой друг, равен нему, подобно 
на това как един чиновник лесно, а даже и незабележимо може да бъ-
де подменен от някой друг.96 

Да забравиш един период от живота си, според Халбвакс оз-
начава, да изгубиш контактите си с тези, които тогава – назад във 
времето, събитията – са те заобикаляли.97 

Халбвакс обръща така също специално внимание и на казуса 
за принудителната забрава, която е провокирана от спецификите на 
паметта на субекта, която не е „акордирана” по тоналността на мне-
мониката и забравата, които се изповядват, практикуват от групата. 
Според неговите анализи, „човек, който помни това, което другите не 
помнят, прилича на човек, който вижда това, което другите не виж-
дат. В известно отношение той страда от халюцинации и произвежда 
лошо впечатление на околните. Доколкото обществото се дразни, той 
млъква, а замълчавайки, сам забравя имената, които никой наоколо 
повече не произнася. Обществото е подобно на ефеска матрона, която 
разпъва мъртвия, за да спаси живия. Наистина, на някои умирающи се 
отдава и да удължат агонията, а пък се случват и общества, които 
много по-дълго хранят спомените за своите мъртви, но всъщност в 
това отношение различията между тях са само в степента”98.  

Халбвакс не подминава и въпросите за неизбежните ревизии и 
инфлации на паметта. Според неговите анализи, динамиката и про-
тиворечивостта на историческите процеси и тенденции налагат на 
обществото да хвърли в забвение огромната част от паметта за ста-
ринното си минало, ведно с цялата, опираща се на него, йерархия от 
всевъзможни критерии и оценителни логики, техники и практики, мо-
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далности на лица или постъпки, но да вземе за опора недалечното ми-
нало, продължаващо и в настоящето.99  

Хана Аренд отбелязва някои специални бонуси на паметта. 
Като способност на ума да притежава това, което сякаш безвъзвратно 
си е отишло с миналото, а и по този начин отсъства също за чувства-
та, паметта винаги е била най-достоверният парадигматичен пример 
за невероятните способности на ума да прави невидимото присъст-
ващо. Благодарение на тези „таланти” умът се оказва дори по-силен 
от реалността, като противопоставя своята сила срещу неизтребимата 
суетност на всичко преходно. Той събира и запаметява всичко, което 
в други случаи би било обречено на гибел и забвение.100 Можем обаче 
и да преобърнем тезата на Аренд за паметта, като посочим, че забра-
вата винаги прави дори присъстващото невидимо. Това с особена си-
ла се отнася до политическата забрава, която пледира срещу, ала се и 
опитва по най-безцеремонен, или по перфиден начин да скрива за 
публичните сетива дори най-очевадни, или съвършено безспорни не-
ща, факти, и пр.  

Според Джозеф Кемпбел, за да открие верните пътища към истин-
ското блаженство, личността трябва да се трансформира. За това са й нуж-
ни богати знания и умения, с които тя да може да повдигне булото на заб-
равените и недостатъчно разбраните митове. Само на тази база тя може да 
открие скритите (под това було) свещените тайни и истини, които са спо-
собни да я възнаградят с духовна възвисеност, истинско щастие.101 

Мащабно анализирайки философско-теологическото мислене 
на христианското средновековие, съвременният френски историк на 
философията Ален де Либера специално отделя внимание и на темата 
за забравата, като подчертава, че „забравата има своя позитивна и 
спасителна страна: забравеното не е деформирано, и ако то се завръ-
ща, то се възвръща цялостно. Не всичко изчезнало в хода на История-
та е (по своята природа) способно да се възвърне. Забравата не дава 
гаранции. Няма златен век на мисълта или изгубен рай, както няма 
животинско, диво, детско или полиморфно състояние на истината, ко-
ето да бъде победено, преправено и обуздано с дълги дресировки. Ако 
забвението често се съхранява, ако то може и да помогне на паметта, 
струва си да признаем, че някои идеи не толкова се възвръщат, колко-
то се случват: те не са били централни нито в това време, което ги е 

                                                 
99 Пак там, с. 286. 
100 Срав.: Арендт, Х. Жизнь ума. СПб., 2013, с. 241. 
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породило, нито тогава, когато ги считаме за завръщащи се”102. Това е 
важен акцент и за селективно-инструменталните употреби на конк-
ретни забрави. 

Люсиен Февр страстно прокламира и не по-малко солидно ар-
гументира визията си за своеобразна организация и провеждане на 
„боеве за историята”103, които засягат както паметта, така и забрава-
та. Според него, възвеличаването на първозданни чувства, заедно с 
внезапните загуби на жизнена ориентация, забравянето на истинското 
съотношение между различни видове социални ценности и норми, 
неизбежно, естествено, или пък съвсем преднамерено, инструментал-
но и меркантилно могат да водят до съответни сериозни и дълготрай-
ни (по публичната си валидност) прекатегоризации на паметовите 
корпуси, а оттам вече до изменения в статуса или патоса и на декре-
тираните забрави.104 По този начин не само паметта, но също и забра-
вата се превръщат в специфични бойни полета, където се водят ясно 
видими или дискретно завоалирани безпощадни баталии. И от това, 
кой ще надделее в подобни сражения, зависи в изключителна степен и 
форма какви визии и наративи за историческата събитийност, какви 
баланси между паметта и забравата ще бъдат завещани на идните по-
коления и как те ще форматират живота им. Победите на едното бой-
но поле винаги отекват (по своему) и на събитията на другото! 

Жак Ле Гоф, спорейки с Андре Леруа-Гуран за разширяваща 
се памет, депозира оригинални идеи за връзките, зависимостите, съ-
перничествата и колизиите между устната памет в безписмените об-
щества/култури и паметта в обществата, или в културите, които при-
тежават, солидно разчитат на, а и използват някакви писмености.105 За 
Ле Гоф колективната или етническата памет може да притежава както 
естествени, така и изкуствени въплъщения. Първите се свързват с 
развитието, усъвършенстването и препредаването на устната памет. 
Вторите се отнасят до „обзаведената” с писменост (обществена, ко-
лективна или персонална) човешка памет, нужна за дадени казуси. 
Дискретно, имплицитно това вече означава, макар да не е види-
мо/огласено, че забвението може да притежава и проявява такива (ес-
тествени или изкуствено сътворени) ипостаси, разбира се, обусловени 
от естествени особености на човешките психики/съзнания, а и от из-
куствено провокирани слабости, които са обвързани с писмеността, 

                                                 
102 Де Либера, А. Средневековое мыиление. М., 2004, с. 34. 
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или с нещо друго. То фактически, макар иносказателно и видимо, или 
незримо, поставя и въпроса за съперничествата между живата и кон-
сервираната памет, между устната и писмената. А този въпрос е 
особено ехо от античните спорове за ползите и вредите от писменост-
та. И това вече се показва/доказва по твърде убедителен начин и чрез 
следните аргументи.  

Анализирайки историческата еволюция на тези конкуренции и 
баталии, Ле Гоф се позовава и на цитат на Цезар, който размишлява 
над факта, че друидите карали своите деца да престоят в училища, 
понякога чак до 20 години, за да научат наизуст, т.е. да запаметяват 
определени песни и химни, макар че разполагали с писменост, която 
прави ненужни такива прекалени усърдия или старания при усвоява-
нето на тези творби. И тук Ле Гоф, позовавайки се на Цезаровите мис-
ли, дискретно и косвено засяга темата за огромната роля на паметта 
като оръдие и средство срещу похищенията на забравата, но не в три-
виалния и баналния смисъл на такъв дискурс, а от гледна точка на си-
гурността. 

Подобен спор – за ползата или за вредата от писмеността 
спрямо паметта, – осветява и оглася историческите простори, общест-
вените реалности или нрави от далечни времена. Родил се или започ-
нал своя исторически път в епохата на античността, той се превръща в 
неизменен гост в творческите размисли, спорове на творци от разни 
епохи. В различни епохи, общества и култури към писмеността и ней-
ните ангажименти спрямо паметта се отправят тежки подозрения и 
обвинения: че писмото застрашава и вреди на паметта; че погубва и 
предава (не комуто трябва) тайните на паметта на своя субект. Затова 
и Цезар има мнение, сходно с това и на други антични мислители, че 
паметта се отслабва, предава и погива при наличие, или при преко-
мерна употреба на писмеността. По тази причина, според него, друи-
дите не позволявали на децата си да разчитат само на писмеността. 
Освен това те имали и друг, съществен, неизказан публично мотив: 
ако паметта остане опредметена и увековечена чрез писмеността, 
много от тайните на друидите, които те не искат да бъдат разбрани и 
използвани от техните (реални и потенциални) врагове, ще станат да-
леч по-лесно и по-бързо достъпни и понятни за последните, а това ще 
застраши и навреди на историчността и всекидневието на друидите.106 
Затова човек трябва да носи най-важното, най-ценното и най-
съдбовното в паметта си, а не да го оставя описано, или разтълкувано 
– с посредничеството на писмеността – за другите. 
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54 

Впрочем, трябва да изтече и много историческо време, да 
преминат няколко века след времето на гръцката и римската антич-
ност, за да може на хоризонта на историята, науката и културата да се 
появи съвършено нов феномен – сътворението и разпространението 
на фалшиви истории, на преднамерено и предварително конструирана 
памет за събития, които са описани и обяснени не съобразно истината 
за тях, или са измислени. Всъщност това откритие или постижение на 
човека е и практическото потвърждение на всички подозрения или 
неприязнени чувства, които древните питаели към писмеността.  

Впрочем, срещу коварствата и опасностите, прииждащи в об-
щественото, груповото или личното битие на хората с писмеността, се 
намират контрамерки още в самата Античност. От една страна, из-
вестно е, че писмената памет деформира и подменя, дори заличава 
напълно истините, които са спотаени или въдворени в естествено 
препредаваната, или в устната памет. Затова и Пол Вейн посочва, че 
римската античност завещава ярки и поучителни свидетелства както 
за такива рискове, така и за войните срещу тях. Той показва как екста-
зите на епиграфическата памет на римски императори водят след себе 
си до изопачаване или прикриване на истините за случилото се преди 
или по тяхно време. Същевременно обаче, П. Вейн акцентира и на 
контра-версиите, т.е. на римските закони и наредби на новите импе-
ратори и властници, които определят конкретно време и начини да 
бъдат „свалени от публична вахта” мемориалните надписи, монумен-
ти или писания за съмнителните достойнства, за измислените подвизи 
на прежните управници. За римските властници паметта не може да 
бъде вечна, макар те искрено да копнеят да притежават такава, пък и 
да я оставят на бъдните поколения в пантеона на незабравата. Те зна-
ят от исторически и собствен опит, че паметта може да се конструира 
и фалшифицира, поради което единствено възмездие за такива прови-
нения може да е забравата. По тази причина, на това основание римс-
ките владетели узаконяват правото на забрава. Даже нещо повече, не 
само и не толкова право, колкото неотменно задължение на новите 
властници става обичаят да се разпореждат с, да коригират и унищо-
жават предишната памет. Така римският сенат се справя с опасности-
те и вредите от изкуствено сътворената памет, като създава и публич-
но налага използването на damnatio memoriae, т.е. публично и леги-
тимирано осъждане, за вечно проклятие на паметта за старите управ-
ници на Рим. По този начин фалшиво изобретената и силово наложе-
ната памет се дезавуира и унищожава чрез политически декретирана-
та забрана или с легитимираната забрава за нея. 

Нещо повече, подобно законово осъждане и отнемане на офи-
циозно натрапената памет за предишните управници не са само фор-
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мални изисквания. Те са съпроводени и от конкретни времеви срокове 
и специфични публични действия, в и чрез които необходимата луст-
рация на мнемониката за „стари величия” трябва да бъде практичес-
ки осъществена в различни публични пространства, при това по опре-
делен начин, а и ред. Прочистването на паметта следва да засегне 
всичко в публичното време/пространство – от паметниците до архи-
вите, в които/чрез които „бившите” са оставили някакви следи. А та-
къв прецедент – да се легитимира, конкретизира графика и трафика на 
забравата, – изобщо не съществува в предишните исторически епо-
хи/общества, нито в следващите. Поне така изглежда на пръв поглед, 
ако набързо и повърхностно прелистим историята. А, впрочем, на по-
добно твърдение въобще не бива да се гледа като на съвсем неопро-
вержимо, защото между древните и модерните хора, между римските 
и „прочистващите операции” (на нови спрямо стари управници) и в 
епохата на постмодерността няма кой знае каква огромна разлика. То-
ва осезаемо проличава дори в нашия злощастен преход, в който възк-
ресението на умишлено прикриваната и премълчаваната памет за ис-
торията бележи демографски бум, ведно с политизирано-идео-
логизираните вакханалии, свързани с преднамереното унищожение – 
чрез декретирана забрава – на всичко онова, което не импонира и 
пречи на интересите и плановете на новите властници и политици.  

На съдбоносната или първостепенната роля на забравата в 
процесите на формирането на нациите обръща особено внимание и 
Ернст Ренан. Той посочва, че нито един французин не знае бургунд, 
алан или вестгот ли е, а също, че всеки френски гражданин е длъжен 
да забрави за Вартоломеевата нощ или за убийствата в Юга през ХІІІ 
век.107 Нещо повече: че за всички хора е добре да умеят и да забравят 
за нещо от миналото.108 Това означава, че националното „строителст-
во” се нуждае не само от специфични дискрипции за забравата, а съ-
що и от особени прескрипции за нейните наличия и функции.  

Пол Рикьор дефинира забравата в най-общ план, преди всичко 
като вреда, нанесена върху целостта и надеждността на паметта; оп-
ределена форма на щета, пробив или на слабост в сигурността на сис-
темата на мнемониката на конкретния субект.109 В този контекст той 
смята, че паметта може да бъде определена и като съответна борба 
срещу заплахите и похищенията на забравата. Подобно определение 
отваря път за навлизането и на по-друго тълкувание, което се отнася 
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109 Срав.: Рикëр, П. Память, история, забвение. М., 2004, с. 574. 
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до чудовищната мощ на паметта, която не позволява никога и никому 
да отнеме от нея каквото и да е. Става дума за всеобемаща памет, коя-
то не изпуска от себе си нищо от това, което дори неосъзнато прите-
жава; която не позволява да й бъдат отнети нейните съкровища, кои-
то, впрочем, са безбройни, а пък и безценни. 

Не случайно френският мислител се позовава на притчата на 
Хорхе Луис Борхес за Фюнес, човекът, който никога нищо не забравя. 
Тази незабравяща нищо памет обаче е опасен и даже непоносим товар 
за човешкия ум, за душевността и битието на субекта. 

Можем бързо и лесно да си представим какъв истински кош-
мар би било положението на човека, ако той запаметява абсолютно 
всичко и не може никога да го изтрие от паметта си. Подобно състоя-
ние би било изключително обременяващо за психиката, натоварващо 
до крайност съзнанието на човека и създаващо му непрестанни коли-
зии за това, кое и защо от запомненото, кога и къде трябва да предпо-
чете или да пренебрегне. То постоянно би създавало непоносим ин-
формационен шум, а оттам несекваща никога мотивационна борба 
дори по отношение на съвсем елементарни, незначителни поводи. 
Срещу подобен сизифовски товар няма спасение, а човекът, натова-
рен с него, ще бъде принуден да понася непрестанно танталови мъки 
или страдания при неговото „носене”. Той няма да има и възможност 
за сравнение или преценяване кои паметови следи са по-важни, поне-
же във всеки момент ще бъде преследван, затрупван от лавини от 
спомени.  

Впрочем, експерименталната психология също е установила 
изумителните капацитети на паметта да съхранява колосални инфор-
мационни масиви и „архиви”, които с течение на времето сякаш се 
забравят и повече никога не изплуват върху повърхността на припом-
нянето, чак до момента, когато спомените за тях вече не се „призова-
ват” чрез съответни хипнотични терапии или сеанси, които са спо-
собни да възкресяват на екрана на психиката и съзнанието неща или 
потресаващи детайли за тях, които обаче са били дълготрайно като че 
ли напълно забравени от субекта, който ги е преживял, а и който е 
съхранил в подсъзнанието, или в сферата на безсъзнателното съответ-
ни спомени за тях.  

Тъкмо по тази причина не е установено къде точно минава грани-
цата между паметта и забравата, понеже човек може да смята, че е забра-
вил нещо, но да помни, че го е забравил; или пък да се опитва да си го 
припомни, но да не може да възпроизведе неговия точен образ, макар да 
смята, че споменът за въпросното забравено нещо е на върха на езика му. 
Това също е феномен, върху който психолозите твърде отдавна работят. 
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Следвайки античния съвет за търсене, но и за използване на 
определена „мяра” във всичко, Рикьор правилно смята, че, от една 
страна, паметта не бива да се ангажира с прекалено много, а – от дру-
га, че забравата съвсем не й е смъртен и вечен враг, поради което се 
налага паметта да сключи договор със забравата, за да постулира и 
регулира нужното за нея равновесие и да не се занимава с абсолютно 
всичко; да не се превръща в тотална рефлексия, която поглъща всичко 
и не допуска нещо да бъде изтръгнато от нея.  

За да дефинира забравата, Рикьор лансира идеята за дълби-
ните на забравата, според която феноменологията на паметта се 
стреми да се отъждестви с разстоянието, с отдалечаването, в съответ-
ствие с хоризонталния образ на дълбината; при което екзистенциал-
ното преживяване на забравата се асоциира с нещо подобно на потъ-
ване в пропаст, въображаема чрез специфичната метафорика за вер-
тикала или пък за дълбината.110 Озовал се на дъното на тези дълбини, 
споменът се оказва вече и окончателно забравен. За Рикьор този мо-
мент символизира очевидното и тоталното забравяне на паметовата 
следа за нещото, чийто образ изчезва напълно и завинаги, а и не може 
да се възстанови. На самото дъно на тези дълбини забвението тихо-
мълком, незримо продължава своя упорит труд по разрушението и 
изличаването на озовалото на това зловещо място.  

Рикьор постулира съществуването на два типа забрава. Пър-
вият той нарича забрава поради изтриване на следите, а вторият – 
забравяне-резерв. Първият тип забрава е окончателна, завинаги, по-
неже изтриването на паметовите следи изличава спомените за образи-
те, които са се съхранявали. Той не се отнася до дисфункциите на па-
метта, каквито, например, са различните форми на амнезии, нито до 
нарушенията на паметта, нарушаващи нейната надеждност.111 Втори-
ят тип забрава не е безвъзвратен, а обратим и преодолим при дадени 
условия и усилия от страна на субекта. При него се възстановяват 
спомени, мнемонични образи и структури, които сякаш са били заб-
равени напълно, защото той се оказва особен „резерв”, който се отва-
ря при съответна нужда, повод и пр. Този тип забрава се прекъсва в 
най-неочаквани моменти и непредвидими ситуации. Той сякаш изп-
лува изневиделица, съвсем внезапно, нерядко без усилията на каквато 
да е предварителна „работа на паметта” по възкресението или възв-
ръщането на спомена. 

                                                 
110 Пак там, с. 575. 
111 Пак там, с. 590. 
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Рикьор пласира идеята, че забравата не винаги е смъртоносна 
заплаха, пълно отрицание на паметта, а – обратно, – че в определени 
ситуации тя се оказва тясно свързана с наличието, и че дори може да 
бъде специално условие за действието на паметта.112  

Доколкото възпоминанието „сервира” някакви разкази за ми-
налото, то, подобно на всеки разказ, се оказва избирателно спрямо 
онова, което възпроизвежда в даден миг. В тази посока на анализ и 
тълкувание Рикьор постулира, че паметта може да е и декларативна, а 
пък нейната идеологизация да зависи от средствата за вариране, които 
са предоставени за работата на наративната конфигурация. Затова 
стратезите на забравата не пренебрегват тези възможности или услу-
ги, а се възползват меркантилно и инструментално от тях, като смаля-
ват, прикриват и премълчават някои неща, или детайли в публично 
лансираните от тях паметови образи и дискурси; като рефигурират 
участниците в конкретни припомнените действия, или изменят кон-
турите на самото действие.113 Рикьор е категоричен: този, който е 
проследил всички пластове на наративната конфигурация и рефигу-
рация – от създаване на личната идентичност до формиране на общ-
ностни идентичности, структуриращи свойствените ни отношения на 
принадлежност, – в края на пътя ще види главната опасност от мани-
пулиране на разрешената, натрапената, прославяна в мемориалните 
церемонии, т.е. официалната история, за която средствата за нарация-
та се оказват капан, който поддръжниците на властта избират като 
начин на построение на интрига и натрапват като каноничен разказ на 
другите чрез заплашване, подкуп, страх или прелъстяване; това е хит-
роумна форма на забрава, която се корени в лишаването на определе-
ни социални актьори от възможността да разкажат за себе си114.  

Според френския философ, подобно лишаване от публично 
значими спомени е съчетано винаги с тайни съобщничества, които 
превръщат тази забрава в полупасивна, полуактивна форма на пове-
дение или пък в доста удобна стратегия за оправдано бягство от ин-
формиране и занимаване с неща, които не са много приятни или пък 
полезни за техните субекти.115 Той определено смята, че в такива слу-
чаи на пасивна забрава винаги се проявяват симптоми на известна не-
достатъчност на паметта, но също на инструментално провокирани 
дефицити в нейната дейност. Даже нещо повече: Рикьор счита, че по-

                                                 
112 Пак там, 590-591. 
113 Пак там, с. 619. 
114 Пак там, 619-620. 
115 Пак там, с. 620. 
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добна забрава въобще не спасява субекта й нито от морални упреци, 
нито от социални и правни наказания, защото тя влече след себе си 
съответна отговорност, която може да е прикрита под формата на бе-
зотговорност към паметта на въпросните – неприятни и неудобни за 
субекта – неща и за паметовите им наративи. А пък и дългът към ис-
тинската, свещената памет не е същият като дълга към някоя официа-
лизирана памет.  

Рикьор разкрива и логиката, и механиката на този тип умиш-
лено забравяне, като подчертава, че освен вината на идеологическата 
конюнктура и политическия натиск, за нейната проява и триумфа й 
вина носи създадената, но и аморално използваната сделка на оправ-
даващото се пасивно смирение и съгласие с фалша на паметта, която 
се натрапва от властимащите; на доброволно приемане на активната 
хитрост по премълчаване, изкривяване или заличаване на истинските 
паметови следи и разкази; на капитулация пред премълчаването, ос-
лепяването, пренебрегването на дълга към автентичната мнемоника.  

Френският философ е категоричен, че в този контекст валидността и 
даже съдбовността на въпроса, дали трябва да се познава истината за памет-
та, засяга не само историка, но и обикновения гражданин, който също не 
може да дезертира лесно от него.116 Той разисква и още нещо – официално 
позволените, законово допустимите форми и начини на забрава, на проща-
ването за минали деяния и покушения срещу истинската памет, каквито 
всъщност практически се оказват различните ипостаси на амнистията.117 

Впрочем, амнистирането, помилването или прощаването за 
определени минали деяния са само официализирана и публично дек-
ларирана забрава, която обаче по никой начин не налага тотално и ав-
томатично забраняване на паметта, която ги укорява, съди, защото та-
кава памет може да съжителства и даже да надживее въпросната ам-
нистия, а даже и след време (при благоприятни за нея обстоятелства) 
да потърси отново реванш. 

Същевременно Рикьор счита, че отношенията, връзките и за-
висимостите между историята и истината са прекалено сложни, раз-
нопластови, но и противоречиви. Затова спекулациите с паметта и със 
забравата могат да провокират и публично да легитимират (за някое 
обществено-историческо време) съответни истински или фалшиви 
тревоги, да се осланят на преднамерено конструирани, инструментал-
но експлоатирани негативни, или позитивни съждения, визии или на-

                                                 
116 Срав.: пак там, с. 624.  
117 Пак там, 625-630. 
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ративи за припомненото/забравеното време и за събитията, фактите и 
фигурите, които са свързани (пряко, или косвено) с тях.118  

Според френския мислител напълно естествено и неизбежно е 
конкуренциите и баталиите между официализираната памет и официа-
лизираната забрава, от една страна, и неовластената, апокрифната па-
мет и несъстоялата се историческа забрава за стигматизирани и табуи-
рани от властта неща, от друга страна, да се съпровождат от публично 
забележими или от умишлено скрити конфликти между различни ти-
пове интерпретации.119 Затова както Историята, така и Политиката се 
оказва особена арена на сблъсъци между противостоящи интерпрета-
тивни матрици, фаворизиращи/елиминиращи Паметта. Историческо-
то/политическото пребъдване на дадена памет е възможно и практичес-
ки постижимо само чрез надмощие/елиминация над противниковите 
памети, или чрез техните – временни, или вечни – забрави в конкретно-
то общество, а и в неговото битие.  

Деликатната тема за „интимните връзки” между паметта и 
забравата обаче може да придобие и по-специфични траектории, об-
рази, нюанси и значения в сферата на персонално-екзистенциалната 
рефлексия на човека, в осмислянето на собствената му идентичност, 
както и в драмите в контекста на преживяването на нейните модифи-
кации.120 И това е така, понеже конструирането и валидизирането на 
личната идентичност, както и нейното социално/публично възприятие 
и оценяване са невъзможни без ориентациите към и консумациите на 
определени мнемонични конфигурации за нея и за еволюцията й, а 
това пък, на свой ред, предпоставя или изисква и ролята на забравата 
за някои техни форми. 

Частните/публичните занимания с тайните и експлоатациите 
на съкровищата на паметта и забравата обуславят и конкретни типове 
персонални/социални признания121, които играят важна роля в соци-
алните комуникации и в жизнените светове на хората. Различните мо-
далности на само/признанията на социалните субекти са свързани и 
със съответни употреби на съхраненото в паметта, и – обратно, – на 
похитеното от забравата, които са съществен материал и средство при 
градежа/разпада на идентичността им. 

                                                 
118 Срав.: Рикëр, П. История и истина. СПб., 2002.  
119 Срав.: Рикëр, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 

2008. 
120 Виж подр.: Рикëр, П. Я-сам как другой. М., 2008. 
121 Виж подр.: Рикëр, П. Путь признания. Три очерка. М., 2010. 
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Времето, създаващо и отпечатващо своите образи в паметта на 
човека или на човечеството, а същевременно допускащо и даже на-
сърчаващо забравата на някои от тях, винаги се „удостоверява” чрез 
съответни мнемонични/въображаеми разкази за себе си. С особения 
смислов пълнеж и ценностен колорит на тези разкази то сътворява, а 
и осигурява известен темпорален, социален и властови мандат на оп-
ределени апории между частното и публичното, между всекидневното 
и историчното, между личното и общественото, между сакралното и 
профанното, между личностното време и общочовешката темпорал-
ност, между времето на човечеството и това на безкрайния космос, и 
т.н.122 От една страна, подобни разкази демонстрират особените вре-
меви обвързаности и ангажираности на тяхното съдържание и пред-
назначение, а, от друга страна, се оказват особени форми и оръжия, 
явени в тяхното паметово „консервиране” и възпроизвеждане при по-
вод, но и срещу заплахите, или опасности, свързани с вечността, в т.ч. 
със забравата.  

Същевременно подобни разкази се оказват и своеобразна аре-
на, но и мощен инструментариум за сътворение и действие на различ-
ни метаморфози на интригите, за семиотическо ембарго върху техни-
те повествования, за семантични илюзионизми с образите или тълку-
ванията на времената, паметовите образи, или пък с ликовете и игото 
на забравата, за измислени, въображаеми образи и натрапени в битие-
то разкази за времето, паметта и забравата, както и за декретирането 
на официални, или апокрифни пътища, арсенали и репертоари за тър-
сене и намиране на изгубеното време, на потъналото в паметта, или в 
забравата на определени обществени и персонални жизнени светове.123 

Филип Ариес представя, а пък и обяснява (на базата на автобиог-
рафичен анализ) природата и технологиите на закодираното в паметта на 
човека и обществата в различни исторически епохи чувство за миналото 
(от Античността до нашата съвременност), как битките за или против 
паметта облекчават забравата да го похищава, пък и убива.124  

Ан Бренон обръща аналитичния си обектив към властово ан-
гажираните дискредитации, стигматизирания, преследвания и уни-

                                                 
122 Виж подр.: Рикëр, П. Время и рассказ. В 2-х т-х. Т. 1: Интрига и исто-

рический рассказ. М., 1998. 
123 Виж подр.: Рикëр, П. Время и рассказ. Т. 2: Конфигурация в вымышле-

ном рассказе. М., 2000. 
124 Срав.: Арьес, Ф. Время истории. М., 2011. 
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щожения на еретическата памет, обвързана с катарския светог-
лед/етос, който опонира на официално прокламираната памет.125 

Ян Асмен фокусира научния си анализ върху ролята и значе-
нието на паметта за миналото като особено деликатна суровина и се-
риозно оръжие за градеж и легитимация на културни и на политичес-
ки идентичности, главно чрез тяхната писмена култура, като частич-
ната, или пълната забрава за тях е обусловена от приливите и отливи-
те на дадени исторически реалности и нрави, от субституциите на ва-
лидизирани памети.126  

Както показва и Еманюел Левинас, всекидневността може да се 
превърне и във форма на своеобразно освобождение от праматериал-
ността, която окончателно завършва и потиска постоянно субекта, чрез 
особено забравяне в и чрез нея за самия себе си, но за да се случи това е 
нужна трансценденция, която да връща субекта към себе си, т.е. да при-
тежава не само чисто духовна, а и практическа стойност, роля или по-
лезност.127 В този смисъл социалният субект – индивид, група, общест-
во или човечеството – може не само да захвърля несъзнателно, подсъз-
нателно или напълно умишлено определени чужди мнемонични пос-
тижения и съкровища в бездните на забравата, но и да блъска в тях съ-
ответни представи, преживявания и спомени за самия себе си, ако това 
му е потребно. Той може да забравя не само за реално съществуващия 
около него свят, но така също и да забравя за самия себе си в него от 
гледна точка на реалното си присъствие, на истинската си роля и зна-
чимост в събитийността, или в процесите на обкръжаващия го свят. 
Подобна самозабрава не изтрива тотално паметта на субекта. Тя я пре-
форматира избирателно и меркантилно, като я настройва на вълните на 
конюнктурата, или я синхронизира с актуалните му потребности и ин-
тереси, планове и жизнени стратегии, които дезавуират и екстернират 
всичко останало, което има свои представителства в паметта.  

Алън Беддели също показва как паметта може да се изкуши и 
похити от забравата, а и какъв е дискретният времеви график и пътен 
трафик на забравяните спомени.128  

                                                 
125 Срав. Бренон, А. Монсегюр. 1244-1994. М., Ч. 1: Еретическая память. 
126 Виж подр.: Асман, Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и 

политическая идентичность в высоках культурах древности. М., 2004.  
127 Срав.: Левинас, Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб, 

1998, с. 57. 
128 Срав.: Бэддели, А. Ваша память. Руководство по тренировке и разви-

тию. М., 2001, 113-134. 
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От епистемологическа гледна точка Пол Вен разкрива мащаб-
но „секретите” на писането на история и конструирането на паметта, 
демонстрирайки как (чрез сътворение на „правдиви разкази”) е въз-
можно да се легитимират, контролират дадени мнемоники, но също и 
как чрез интригите и манипулациите с фактите могат да се формули-
рат и властово наложат съответни обяснителни или оправдателни 
матрици за някои памети, които, разбира се, са и „бракосъчетани” със 
забрави на различни техни контраверсии.129  

Алън Мегил също анализира деликатната проблематика на ис-
торическата епистемология като показва как се зараждат и провеждат 
съперничествата, баталиите между „историите с памет” и „историите 
без памет”. Той обяснява и четирите функции на историоописанията, 
анализира технологиите за фрагментации на историята и паметта, но 
и демонстрира какви са задълженията на историка, който трябва съз-
нателно и стабилно да се противопостави на „модите на деня”, а и на 
властовите конюнктури, за да успее да реконструира истинската – а 
не виртуалната и полезната – история, или пък памет.130  

Дейвид Лоуентал прави аналитично пътешествие в непозната-
та страна на миналото и на паметта за неговата същност, специфика, 
роля и значение, като специално подчертава как изменението на пред-
ставите и тълкуванията за миналото се съпровождат от промени в не-
говите реликви, от преоценяването на едни и свръхоценяването на 
други – стари или нови – реликварии за отминалото време или битие, 
и от своеобразен творчески анахронизъм, който е свързан с живота и 
смъртта на миналото, със сбогуване с определени образи и интерпре-
тации за миналото, или с пълна забрава за него, както и с определени 
съхранения и валидизации на ипостаси за миналото, или с конструи-
ране на нови визии и трактовки за случилото се в (скоро/отдавна) от-
шумялото минало.131  

Джон Тош индиректно поставя въпроса за ролята и значението 
на забвението в контекста на формулираните от него деонтологични 
рамки, които всеки истински историк трябва ревниво да съхранява и 
стриктно да съблюдава в своята творческа дейност. Размишлявайки 
върху необходимостта от историческото знание, а и за спецификата на 
„суровините”, нужни за постигане на историческата истина, за особе-
ната телеология и инструменталност при работата с историческите из-
точници, за правилата и границите на историческите повествования и 
                                                 
129 Виж подр.: Вен, П. Как пишут истории. Опыт эпистемологии. М., 2003. 
130 Виж подр.: Мегилл, А. Историческая эпистемология. М., 2007. 
131 Виж подр.: Лоуэнталь, Д. Прошлое – чужая страна. СПб., 2004, ч. ІІІ, 6 

и 7 глави. 
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интерпретации, за възможните спекулации и манипулации с цифрите 
или фактите, за правилното или предвзетото тълкуване на смисъла и 
значението на дадени исторически събития, фигури и факти, за ползите 
и опасностите от устните истории и пр., той дискретно вмъква и темата 
за историческата забрава.132  

Джон Арден обяснява кои и какви са разрушителите на памет-
та, как може да се установи и увеличи контрола над нея, какви защит-
ни системи човек може да създаде, за да неутрализира шансовете, 
опитите на забравата да проникне, похити спомените му.133  

Както сочи и Даниел Лап, забравянето и самозабравата са 
свързани с овладяване и ефективно използване на изкуството какво и 
как да се помни, или да се забравя – чрез съответни мисловни страте-
гии, или чрез дадени техники за мнемоника/забрава.134  

Франсис Йейтс комплексно анализира и задълбочено обяснява 
тайнствата на подобно „изкуство на паметта”, като разкрива логиките 
и технологиите на сътворения или на подмени, спекулации и манипу-
лации със съответни мнемонични образи и разкази.135 В различните 
исторически епохи и общества това особено изкуство може да прите-
жава най-различни вариации и реализации, някои от които да са твър-
де отдалечени от неговите класически модалности. Ф. Йейтс, напри-
мер, разкрива подобно дистанциране и превъплъщение на това изкус-
тво на паметта в неговите магико-религиозни ипостаси.136 

Впрочем, странното изкуство на паметта, вече като фундамент 
за изкуството на историята, е темата, върху която създава своята кон-
цептуална рамка и Патрик Хатън.137 

В друга своя книга Йейтс показва как историческата памет за 
идеите и делото на една велика личност – Джордано Бруно, – хвърля 
огромна сянка и предпоставя културното развитие на идеите и манта-
литетите в Европа в далечно (на неговото) време.138 

За разлика от българската научна книжнина, в която темата за 
забравата, но още повече за политическата такава, сякаш е дискрими-
нирана или неогласено табуирана, поради което вероятно няма нито 
                                                 
132 Виж подр.: Тош, Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством 

историка. М., 2000. 
133 Виж подр.: Арден, Дж. Развитие памяти для „чайников”. М., 2003. 
134 Виж подр.: Лапп, Д. Искусство помнить и забывать. СПб., 1994.  
135 Виж подр.: Йейтс, Ф. Искусство памяти. М., 1997. 
136 Виж подр.: Йейтс, Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 

2000. 
137 Виж подр.: Хаттон, П. История как искусство памяти. СПб., 2004, 5-95. 
138 Виж подр.: Йетс, Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000. 
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една монография, нито пък сериозна, солидна студия, в Русия, особе-
но през последното десетилетие осезаемо се забелязва силно впечат-
ляващ „демографски бум” на теоретически интереси, а и на публика-
ции по тази тематика. Там вече има натрупан огромен научен матери-
ал и разностранни интерпретативни дискурси, повечето от които са и 
с интердисциплинарен характер. На проблемите за същността, ролята 
и предназначението на забравата – самостоятелно или в сравнение с 
паметта – са посветени немалко докторски, или кандидатски дисерта-
ции, а някои университети полагат и развиват традиции на собствени 
школи, или направления в този план.  

Без да анализирам цялата тази – непрестанно растяща и разно-
образяваща се по проблематика, – съвременна научна библиография, 
посветена на многостранни анализи на твърде деликатната, а и на 
вечно актуалната тема за забравата, ще си позволя да визирам само 
четири (според мен, най-интересни и най-значими) изследователски 
труда. Става дума за кандидатските дисертация на Галина Лебедева и 
Анастасия Клейтман, съавторската монографична разработка на 
Клейтман с Л. В. Щеглова и дисертационния труд на Екатерина Кос-
тина, които по оригинален и успешен начин „абсорбират” в себе си 
много от големите минали и съвременни постижения на световната и 
руската наука, и по-точно тези, които се намират „на стика” на рела-
циите между философията, психологията и културологията, т.е. които 
попадат в интердисциплинарния научен регистър. 

Галина Лебедева анализира паметта и забравата в качеството им 
на извънредно важни феномени и инструменти за нормално осъществява-
не на културните процеси.139 Тя анализира от философско-методоло-
гически позиции историята и теорията на темата, класическите теории за 
паметта като „хранилище” на образите и трактовките за историческото – 
по-далечно или по-близко – минало, както източниците и парадигмите на 
некласическите теории или концепции за релациите между паметта и заб-
равата. Изследват се двете фундаментални и конкурентни версии за при-
родата и мисията на забравата – като необратимо изличаване на паметови 
следи, тяхно унищожение или смърт, и като обратимо забвение, което се 
оказва особен резерв, начин за утаяване на миналото. 

Некласическите теории/концепции са опит и свидетелство за 
плурализация и диверсификация на функциите на забвението в исто-
рическия, обществения, груповия или личния живот. Забравата се 
представя като сериозна заплаха или опасност за идентичността на 

                                                 
139 Срв.: Лебедева, Г. Память и забвение как феномены культуры. Екате-

ринбург, 2006 (канд. дис.). 
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субекта. Тя се описва с преимуществено негативни атрибути и коно-
тации в научните дискурси и в културните наративи. Ако това е стан-
дартно положение в класическите изследвания на забравата, в некла-
сическите теории или концепции то доста солидно се ревизира, като 
забвението в тях вече се представя в реабилитиран статус, а и като 
имащо позитиви.  

Във втора глава на своята дисертация, Лебедева обръща спе-
циално внимание на въпросите за същността, спецификата, феноме-
нологията и функциите на културната памет като особено практику-
ване на успоредно развиващо се запаметяване и забравяне. Тя анали-
зира потайностите в пеналното и в колективното, отразени в паметта 
и забравата, дешифрира някои загадки на социокултурните хронотопи 
на паметта и забравата. Освен това, тя изследва генезиса, но и функ-
ционалните мисии на „ars memorativa” през призмата на техния пра-
вен статут, на ангажимента им в сферата на културните процеси и ин-
ститути, както и съпоставянето на „ars memorativa” с „memoria”, като 
специфични начини и средства за конструиране и публично легити-
миране на социалното време и пространство. Особено внимание Ле-
бедева отделя на демонстрациите на паметта и забравата в комуника-
тивните логики, техники и практики между „Аз-а и Другия”, както и 
на властово осъществените селекции, спекулации или манипулации с 
двата феномена.  

В последната – трета, – глава на труда си, Лебедева изследва и 
дешифрира природата, особеностите и инструментариумите на „ети-
ката на взаимното незабвение”, а също и нуждите, и модалностите на 
властово сътворение на политика на паметта или на забравата. Из-
хождайки от наличието на опасности, практики на злоупотреба с па-
метта, тя развива тезата си за умишлени и властово декретирани зло-
употреби със забравата. В края на изследването си тя формулира и 
„категорически императив” към съвременните хора: да умеят да не 
забравят, но пък и да не стават заложници на собствената си памет. 

На ролята на забравата като важен социокултурен феномен и 
инструмент за изграждане/разрушаване на човешката идентичност в 
преломни исторически времена или при екстремални житейски ситу-
ации и при драматични, екзистенциални кризи на социалния субект 
обръща специално научно-теоретично внимание и Анастасия Клейтман.140 

Очертавайки необходимостта и актуалността от интердисцип-
линарни изследвания на природата, спецификата, функционалността 

                                                 
140 Срав.: Клейтман, А. Феномен забвения в развития культуры. Волгог-

рад, 2009, (канд. дис), 147 стр.  
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и феноменологията на забравата (в исторически и съвременен кон-
текст), Клейтман разкрива логиката и „технологията” на проблемите, 
а и на употребите на забравата в културно-историческите процеси и 
сфери. Тя анализира парадигмите, методологиите, инструментариу-
мите и дискурсите на научни школи или течения, които историчес-
ки/актуално се занимават с темата за забравата.  

Като подчертава и обяснява евристичния потенциал на въп-
росната тема, Клейтман задълбочено и многопосочно разкрива гене-
зиса, природата, спецификата, функционалността, феноменологията, 
битността и битийността на забравата като специфична и изключи-
телно значима универсалия за жизнения свят на хората от различни 
исторически епохи и типове общества. Тя специално поставя във фо-
куса на анализите си двете – исторически отдавна познати – парадиг-
ми за тълкувание на забравата – в качеството й на унищожаване, или 
пък на „резерв” на паметта, а също и в ролята й на ликвидатор, или на 
гарант за творческите въжделения и митарства на човека в дилемите 
на живота.  

Забравата се представя, а и обяснява като специфичен фил-
тър, който прочиства излишъците на паметта, давайки възможност 
само най-важното и полезното – в смислово и ценностно-нормативно 
отношение за дадения субект – да остане в пределите й. 

Успоредно с подобна визия и трактовка, забравата се обозна-
чава и дешифрира и като определен хаос (в синергетичен контекст), 
който обаче наслагва определен смисъл в порядъка на запаметяването 
на субекта, дискретно легитимира дадени йерархии и пр. 

Като особен модус за „бивше-стта” на дадени събития, факти 
и фигури, забравата се явява в качеството си на изключително значим 
фактор за същността и профила на субективната темпоралност в ба-
нално-прозаични или пък в драматично-екстремални ситуации.  

Като внасяща (в континуитета на човешките възприятия на 
действителността) известни елементи на дискретност, отбор и вариа-
тивност, забравата се оказва изключително важно и значимо условие 
за творчеството в културните структури, практики и институции, за 
особено профилиране и публични легализации/репресии на мантали-
тети и маниери.  

Забравата се представя и обяснява като сложен, многоаспек-
тен феномен, който е свойство и гарант както на персоналната иден-
тичност, така също на креацията, репродукцията и транслацията в 
сферата на културата на човека (като род, вид или индивид). Като 
специфично инобитие на паметта, забравата встъпва в качеството на 
особена „машина за всеобщност”, която съдейства за формиране, 
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форматиране, поддръжка или изменения в дадено социокултурно 
време-пространство и на колективните идентичности. 

В ракурса на културно-идентичностното „строителство” или 
на принудителното, или доброволното „преобзавеждане”, забравата 
демонстрира – видимо, или незабележимо – особени катарзисни и 
инициативни функции и мощни регулативни капацитети. 

В приложно етически, исторически или всекидневен контекст, 
забравата се явява като своеобразен значим феномен, а и инструмент 
на прошка и покаяние на субектите. 

В статуса си на значима социокултурна универсалия, забрава-
та се проявява в ролята си и на солиден фактор за формиране, форма-
тиране, реконструкции и деструкции в идентичността на социалния 
субект, както й на нейните персонални/групови модуси.  

Специално внимание се отделя на времевите характеристики 
на забравата, както и на техните релации с контекстите на социотем-
поралните особености на „пейзажа”. На този фон става разкриването 
на неизбежността и потребността от и/рационално редуване, т.е. па-
ралелно съществуване, въздействие на съответни практики на запаме-
тяване и забравяне в пределите на личната екзистенция, на груповия 
или на обществения живот.  

Клейтман подчертава, но и обяснява причините за историчес-
ки традиционното отрицателно отношение към присъствието, влия-
нието на забравата в човешкия живот, като предлага и съответна ти-
пологизация както на негативните, така и на позитивните ипостаси и 
ефекти на забравата върху обществения, груповия и персоналния жи-
вот. Тя депозира като фундаментални опции на амбивалентността на 
забравата, от една страна, забвението в качеството му на продукт и 
средства на безумие и глупост, на извънредно, необичайно падение на 
човешката личност (тук специално анализира феноменологията на 
манкурството), като предателство на сакрални ценности и скрижални 
трафарети, а и като смърт на субекта – в нейните разнородни и мно-
голики жизнено-светови вариации. 

От друга страна, Клейтман подрежда, но и обяснява позитив-
ните аксиологически ипостаси и функционални капацитети на забра-
вата, които са свързани с прошката, очистването, здравето, психично-
то спокойствие и, най-накрая, с творческия потенциал.  

Клейтман отделя специално внимание и на дешифрирането на 
логиката и „механиката” на специфичното „изкуство на забравяне” 
(ars oblivionis), като съществено значим арсенал и репертоар на твор-
ческо изграждане и утвърждаване на културния субект.  

Креативният ракурс и ефект на забравата се визуализират и деко-
дират с термина „остранение”, който илюстрира как при създаване на не-
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що ново (но и чрез съответно забравяне на нещо старо) се извършва опре-
делена дистанция или отчуждение спрямо предшестващите социални, кул-
турни, екзистенциални или други контексти; ала и как се извършва свое-
образно освобождение на актуално пулсиращото настояще от натиска на 
миналото. Всичко това, на свой ред, вече позволява да възникне и се раз-
вие особен тип удивление от случващото се, както и да се осъществи (па-
ралелно във времето и пространството) непрекъснато обогатяване на опи-
та на субекта чрез съответно обедняване, забравяне на ненужното или 
вредното; както и да се дадат на субекта нови възможности по иновативен 
начин да се включи в, а и да преобрази реалностите и нравите. 

В заключението на своята дисертация, А. Клейтман депозира 
изводите от своето монографично изследване, като освен това отново 
изтъква и депозираната още в края на първа глава амбивалентност в 
представите за същността и ролята на забравата и за невъзможност-
та за отстояване на дискурси, прокламиращи ценностна неутрал-
ност на феноменологията на забравата в социалната и персонално-
екзистенциалната проблемност на човека и в обикновени, нормални, а 
и в извънредни, екстремални условия.  

В съвместната им монография с Л. В. Щеглова, Анастасия 
Клейтман141 селективно репродуцира, но и обогатява с много нови 
постановки и аргументи доста от най-важните и значимите идеи от 
преди това успешно защитената нейна дисертация. Така, в шестте 
глави на новия труд на теоретико-методологически анализ се подла-
гат изключително значими проблемно-тематични сфери. Съвсем ес-
тествено и закономерно е този анализ да започне с постулирането, 
обяснението и аргументирането на темата за статуса на паметта и заб-
равата в битността им на универсалии в културния живот на човека. 

На фона на очертаване и интерпретация на изключителната 
актуалност и значимост на тематичния спектър за диалектиката на 
паметта и забравата в културната сфера аргументирано се прави важ-
ното съждение, че, ако в края на ХХ век темата за паметта и мнеми-
ческите модуси и особено пък за надиндивидуалните ипостаси на па-
метта заема мястото, но пък има и значението, които през ХІХ в. са 
притежавали изследванията на човешката душа, а и които са били то-
лерирани, то със сигурност може да се твърди, че изучаването и ин-
терпретациите на многоаспектната природа и функционалност на заб-
равата са имали периферно място и значение в научно-
изследователските дискурси. 

                                                 
141 Клейтман, А. Ю., Щеглова, Л. В. Модусы забвения в онтологии куль-

туры. Волгоград, 2012.  
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Характерните особености на човешкия – обществен, групов и 
персонален – живот в постмодерната ера обаче и обективно, но и су-
бективно предполагат мощен взрив на интересите и заниманията с 
деликатната проблематика за паметта и забравата. Това налага много 
по-интензивно и по-мащабно използване на антропологическите под-
ходи при дешифриране на природата, особеностите, функциите и ро-
лите на двата феномена и по-специално на техния статус в качеството 
им на онтологически и универсални величини, които солидно опреде-
лят, ала и регулират многопластовия човешки жизнен свят. В тази 
глава се прави и обяснява необходимото и много същественото раз-
личие между забравяне и забрава. Забравянето се разкрива или анали-
зира като естествено присъщ и неизбежен процес на психиката на чо-
века изобщо, но и по протежение на цялата му (историческа и социо-
културна) еволюция. То е обща функция на високоорганизираната 
материя на мозъка и съдбовно значим регулативен компонент за нор-
мално функциониране на човешката психика, доколкото е и естествен 
защитен механизъм, който обезпечава цялостността и качеството на 
психичните дейности – на лично и групово равнище. 

За разлика от него, забравата се дефинира и анализира не тол-
кова в контекста на нейните биологически, неврофизиологически и 
психически свойства и функции, колкото в качеството й на изключи-
телно важен атрибут на човека като социокултурен субект в история-
та и всекидневието. Тази интересна, съществена особеност на произ-
хода, естеството и мисията на забравата оригинално се илюстрира с 
една метафора, според която тя всъщност представлява своего рода 
„окултурено”, а и надбиологическо забравяне.  

За по-цялостното теоретико-методологическо декодиране на 
същността и ролята на забравата се дефинират и анализират трите 
нейни важни модуса – субектният, обектният и функционалният, 
които биват интерпретирани и съобразно техните проблематизации и 
тълкувания в класическите и некласическите философски традиции. 
Тук се изследват двете парадигми, формулирани още в Античността, 
които от гносеологически или психологически аспекти разкриват и 
обясняват естеството и ролята на забравата. В обектива на теоретико-
методологическия анализ попадат по-специално концепциите на Пла-
тон и Аристотел за паметта и забравата, които са ярки емблеми за те-
зи два аспекта, както и на теориите на други знакови автори – Авгус-
тин Блажени, Анри Бергсон и Пол Рикьор от западната класическа 
философска традиция, а и на П. Чаадаев – от източната.  

Некласическите философски дискурси се ориентират в друга 
посока. Към тях се отнасят изследваните във визирания труд теории 
за паметта и забравата, присъщи на философията на живота, психоа-
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нализата, екзистенциализма и постмодернизма, като акцентът се пре-
мества от осмислянето на забравеното съдържание на персоналния 
или груповия опит към спецификата и значението на мястото и проя-
вите на субекта в определени исторически и житейски ситуации, кои-
то са ограничени и от конкретни условия на съществуването, а и от 
контекстите на практическите жизнени дейности на субекта.  

Специално се обръща внимание на властовите дискурси и на-
ративните интерпретации на паметта за обществено-историческата и 
всекидневната събитийност. В този контекст забравата се оказва раз-
рив в тъканта и текстурата на паметта. Тя се представя и като обрат-
на страна на мнемониката, създаваща парадоксално поле в и за кул-
турата. В тази си специфична битност забравата придобива свойства-
та на особено пречистване и обновление на паметовите ресурси и 
структури. По-любопитен тук е анализът на историческите превъп-
лъщения или мутации на дневника, който от лично интимен в пре-
дишните епохи днес се превръща в публично-демонстративен фено-
мен и инструмент за селектирани и инструментализирани паме-
ти/забрави, отнасящи се до биографичността. Разкрити и обяснени са 
също и причините, и механизмите на променящите се в нашата съв-
ременност коммеморативни стратегии, арсенали и репертоари на па-
метта/забравата. 

Трета глава на визираната колективна монография на Клейт-
ман и Щеглова е вече по-специално посветена на релациите между 
забравата и личностната темпоралност. Във философско-
културологически аспект се депозира, че абсолютното време не поз-
нава забравата, докато екзистенциалното време се базира на нея, раз-
чита на услугите й. Ако митологичното време на „вечното завръщане” 
не познава и не признава властта на забравата, то историческата, все-
кидневната битност и битийност на субекта се възползват от удобства-
та и помощта на забравата, за да разрешават свои дилеми или колизии. 

Въпреки изключително богатата съвременна руска научна ли-
тература, посветена на изучаване на същността, особеностите, ролята 
и значението на забравата, за жалост, не можах да открия монографи-
чен труд, конкретно посветен на политическата забрава. Именно зато-
ва, в традиционно-философските дискурси се лансират, а и анализи-
рат три важни етапа на възприятие на миналото – паметта, забравата и 
възпоминанието. При това забравата се изследва в най-различни мо-
дуси и опции на нейните проявления – от присъствието й в качеството 
на ентропиен фактор за дисфункциониране и разрушаване на паметта 
до съвсем преднамерени телеологии и инструменталности на употре-
бите й, които са свързани с властово организирано, политически сан-
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кционирано забравяне под формата на конкретни дискредитации, 
дискриминации и репресии над отделни памети. 

Страховете от евентуално тотално изличаване на културните 
памети, но и демонизацията на културната забрава са причини и ос-
нования за формулиране и легитимиране на общи (реални и симво-
лични) места, където да се дебатира за, отстоява паметта. Това е така, 
понеже социокултурното и персонално-екзистенциалното време се 
оказват сфери на изключителни конкуренции между ресурсите на па-
метта и потенциалите на забвението. Органиката и перспективността 
на културните идентичности, процеси, тенденции и структури не могат 
да съществуват нормално без услугите на паметта и забравата, тъй като 
и „течението на времето” е неизбежно свързано с техните проявления. 

Ако непрекъснатостта и приемствеността в социокултурните 
процеси зависят от своеобразни репродукции и от масирани употреби 
на конективните структури (по Ян Асман), обединяващи различни 
поколения в пространствено-времевите рамки на социалното цяло, а и 
на залозите на колективното въображение, което декретира увере-
ността в потребността и значимостта на съответни паметови конст-
рукти и технологии, забравата се основава на дисконтинуитет и фак-
тическо препятстване на конкретни приемствености на мнемонични 
структури и наративи в публичните и частните хронотопоси.  

Тези закономерности обуславят неизбежното редуване на па-
метта и забравата в обществено-историческата и персонално-екзи-
стенциалната темпоралност на субектите, при което се задават и регу-
лират съответни посоки и темпове на културните пулсации, равнища 
и мащаби на общности между съвременниците, и на особени приемс-
твености между различните поколения. В този контекст нашата об-
ществено-историческа съвременност, но и постмодерна културна си-
туация се оказват особени хронотопоси, в които прекалено флагрант-
но и мащабно се осъществяват и различни модуси на хроноцида, на 
преднамерено и системно практикувано „убийство на времето”, на 
умишлено разпокъсване на целостта и последователността на вече 
„окултурената” темпоралност, а и на съзнателното, и утилитарното 
принасяне на едни времена/памети като жертва за други.  

Тези съвременни насилия от страна на умишлено провокира-
ната и контролираната забрава спрямо определени паметови структу-
ри, богатства и наративи обаче, на свой ред, предизвикват „взрив” от 
разнородни компенсаторни реакции в публичния, а и в частния живот 
на хората, който, примерно, се проявява и в мощните експлозии на 
носталгични визии и практики, на спонтанен или изкуствен предизви-
кан пасеизъм, на реабилитации на мнемонични феномени, които вече 
са били изведени „от оборот” чрез властово декретирани забрави. В 
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подобна насока могат да бъдат приведени и редица от обобщенията 
на двете авторки.  

Според Клейтман и Щеглова, свеждането на целия диапазон 
на културната динамика само до абсолютизации на конкретни паме-
тови конфигурации обуславя, от една страна, представяне и заклеймя-
ване на различните модуси на забравата като форми на хронопатоло-
гия, като тежки заболявания на темпоралността, а от друга, то изисква 
отново изнамирането и практическото прилагане на всевъзможни те-
рапевтични процедури за лекуване на времето и на травмираната па-
мет с посредничествата на забравата.  

Специално внимание и солиден анализ се отделят и на проб-
лематиката, свързана с диалектиката между идентичностните кризи и 
ролята на паметта и забравата в тях. Но тук отново се поставя въпро-
сът за каузалността на забравата, като се депозират и двата генерални 
подхода на неговата „дешифровка” и трактовка. Първият се отнася до 
описанието и разбирането на забвението като процес на безпощадно 
деформиране, изличаване или на тотално унищожение на мнемонич-
ните констелации. Той предполага различни визии и тълкувания на 
забравата в качеството й на своеобразна антитеза на паметта, или като 
особен резервоар, в който последователно и закономерно потъват ве-
че излезлите от употреба смисли и ценности. В този контекст се 
вмъкват и твърде различни, а и дори взаимно изключващи се опции и 
механизми на забравата – от частично изтриване до пълно унищоже-
ние, но също така и за особени временни архивации на мнемониката, 
които по-късно трябва да се реактуализират при нови състояния на 
съзнанието, и т.н. 

Вторият подход се базира на хипотезата на Фройд за ролята на 
безсъзнателното, депозирана в неговите психоаналитични изследва-
ния на сънищата. Той депозира, че забравеното, потъналото в неиз-
ползваните дълбини на човешката памет е най-ценното. Това обстоя-
телство оправдава усилията забравеното да бъде „извадено на повър-
хността” на психиката и съзнанието, за да може да послужи на лич-
ността при търсене на отговорите за нейната автентичност – в биог-
рафичен, или пък в конкретно взет контекст. Закономерно следствие 
от прилагането на този подход е признанието на потребността и важ-
ността на особен тип реактуализации, на сублимирания или реверсии 
от сферите на забравеното към хронотопа на моментно използваната 
памет на колкото може повече дълбоко, сякаш изцяло забравени спо-
мени, чрез които, обаче, вече става възможно и запълване на бели 
петна, пробойни и процепи в психиката, съзнанието и мнемониката. 

При аналитичната дисекция на забравата Клейтман и Щеглова 
предлагат интересно тълкувание на манкуртизма в контекста на то-
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тално обезпаметяване на субекта. Манкуртизмът е специфичен фено-
мен, който е символ и въплъщение на насилствено лишаване на чове-
ка не само от памет за миналото, но и от мнемоника за личността му. 
Той превръща своя субект в изключително раболепно, безволево и 
покорно същество, което властниците могат да експлоатират по вся-
какъв начин, а и без съпротива от него. 

Последната – шеста – глава на визирания труд е посветена на 
„изкуството на забравата” (ars oblivionis), като условие за културно-
творческите процеси и тенденции. Разгледана е триадата „забрава-
удивление-разпознаване”, която е тясно свързана с разбирането на чо-
вешкото битие като активно присъствие в действителността и истори-
ята. Тази триада съвсем не е изобретение само на нашата съвремен-
ност, понеже нейни прототипи могат и да се открият още в социокул-
турните пластове на античните общества, което налага прецизен ана-
лиз на онова, което е съхранено, но също и на това, което е забравено.  

В кандидатската си дисертация Екатерина Костина разглежда 
диалектиката между паметта и забравата в социално-философски кон-
текст. Според нея забравата, макар и да е форма на неисторическо 
съществуване, притежава значимо отношение към историята. Тя 
предлага и своя класификация на забравата, в която вкарва следните 
нейни типове: според характера на влиянията забравата била неут-
рална и предпоставяща формирането на нова идентичност; съобразно 
съдържанието на забравения материал е травматична и нетравматич-
на; по линия на характера на процеса на забравяне има естествено и 
структурно забвение, което е управляемо или плод на идеологическа 
намеса; по отношение на ориентациите и ефектите забравата може да 
се дели на правилна и неправилна, като първата е примирение с ми-
налото, което не води до травматични последици, докато втората – 
обратно, – предизвиква или галванизира появата на такива.142  

Костина специално анализира и мястото, и ролята на забрава-
та в мемориалните политики на държавата, като акцентира, че всяка 
власт формира и чрез съответни инструментариуми налага, опитва се 
да легитимира своя политика на забвение, която селективно продъл-
жава мандата на едни, размества позициите и символните влияния на 
други, най-сетне шкартира изцяло, но и безпардонно трети мнемо-
нични наследства. Според нея, всяка политика на паметта е в същото 
време и политика на забравата, тъй като предполага избирателност, 
филтрация на спомените и дори мемориална цензура, което на свой 

                                                 
142 Виж подр.: Костина, Е. Память и забвение: диалектика феноменов (со-

циально-философский анализ). Казань, 2013.  
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ред винаги отрежда и тъжни, и мрачни перспективи за осъдените от 
нея памети. Мемориалните законопроекти (като в огледало) възпро-
извеждат по съответен начин, в определени форми и степени също и 
прикритите в, или чрез тях „закони на забравата”, без които не същес-
твува нито една държава, а и нито едно общество в историята. Освен 
това политическата манипулация на забвението неизбежно притежава 
различни темпорални и пространствени граници, в които действа – 
открито, или завоалирано – с всевъзможни хомогенни или пък хете-
рогенни прийоми и средства, арсенали и репертоари. 

Дори само визираните дотук – родени от историята, а и от 
съвременността ни, – идеи, концепции или теории за произхода, същ-
ността и ролята на забравата обуславят и оправдават научно-
теоретическото изследване и обяснение на нейната феноменология. 
Това с изключителна сила важи за философията на политиката, пък и 
за политологията. 
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3. Тайнствата на политическата забрава 

От току-що свършилата бърза екскурзия в историята на идеи-
те за забравата се вижда, че като особен социокултурен феномен заб-
равата притежава универсални референции. Тя е необходима за чо-
вешкото съществуване във всички исторически епохи и независима от 
характеристиките на типовете общества, цивилизации или култури. 
Психиката и съзнанието, поведението и битието на човека (като род, 
вид и индивид) не могат да функционират без нейното наличие, раз-
бира се, при конкретни поводи и казуси. 

Естествено, политическата забрава, като родена от и като обс-
лужваща конкретна жизнено важна сфера в държавния/обществения 
живот на хората, притежава и специфични характеристики, които осе-
заемо я различават от други типове социални забрави. Политическата 
сфера, телеология и инструменталност много съществено се отлича-
ват от другите фундаментални сфери в обществено-историческия и 
социокултурния живот на хората, поради което и техните обвързанос-
ти със, и зависимости от забравата имат доста по-своеобразни визии, 
начини на преживяване и реагиране от тези в други сфери. Те се ха-
рактеризират нерядко с противоречивост, конфликтност и не/прикрит 
стремеж към властово налагане на своите цели над тези, които са при-
същи на останалите сфери. Това неизбежно поражда и катализира 
разнообразни външни разминавания и напрежения между политичес-
ката и останалите жизнени сфери, но то и не прави безпроблемен 
вътрешния живот в сферата на политическото, където се срещат уни-
версалните и особените характеристики, произтичащи от и принадле-
жащи дори на самото политическо. Но тъкмо в сблъсъка, в особените 
интимности и в бракосъчетанията между универсалното и партику-
ларното, които се отразяват/действат в същността и феноменологията 
на политическата забрава, тя придобива особен колорит, актуалност и 
значение за хората. 

Психичните закономерности на своеобразно овътрешняване 
на външното, както и на особено овъншняване на вътрешното при-
добиват доста специфични измерения и въплъщения в извънредно де-
ликатните, а и сложни релации между паметта и забравата. Това не-
рядко води и до своеобразна палимпсестовост на феномените на па-
метта и забравата, при което вниманието и ситуативният прочит на 
кодираните в тях съдържания обикновено се плъзгат по повърхността, 
без да са в състояние да проникнат в доста по-дълбоките, или даже в 
най-скритите, фундаментални и изначални пластове на визията. По-
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добни усложнения облекчават нашествията и увеличават господства-
та на много по-семпли, едностранчиви и конюнктурно аранжирани 
дискурси за паметта или забравата. Всеки опит да се пренасочи вни-
манието на обществеността в друга посока, да се поставят и дебатират 
други – привидно странични, или периферни – проблеми, в и зад кои-
то обаче се спотайват много тайни и значими пластове на истините за 
събитията, нерядко се посрещат на нож, особено от субектите, които 
са заинтересувани от такова статукво. 

В тази ракурс извадената на публичен показ и дебат дискур-
сивност, която се отнася до промяна в статута на паметта или забра-
вата, твърде често се парира или клейми по два основни начина. Пър-
вият се отнася до най-различни типове внушения, че такива дискурси 
за забравата (в т.ч. и политическата) са прекалено политизирани или 
идеологизирани, поради което на тях не бива да се гледа прекалено 
сериозно. Затова те следва да се редуцират или дори елиминират в 
масовите комуникации. Тук, разбира се, мигом изниква въпросът кой 
има правото или задължението да дефинира и измерва спекулатив-
ността и манипулативността на въпросните „политизирани/идеоло-
гизирани” визии.  

Очевидно и подразбиращо се е, че такива права, отговорности 
и задължения ще се вменяват (най-вече) на тези, които притежават 
най-големи властови ресурси и даже монопол в управлението на дър-
жавата и обществото, оттам и в контрола над дискурсите за паметта и 
забравата за конкретни значими исторически етапи, събития и фигу-
ри. Това положение неминуемо ще предизвиква и галванизира проти-
воречия, конфликти и съпротиви от страна на тези, които са недоста-
тъчно овластени или напълно лишени от властови ресурси и статуси, 
и които смятат, че техните представи и обяснения за паметта или заб-
равата са преднамерено и неоснователно пренебрегвани и елимини-
рани, поради което ще изискват поредни ревизии и нови пренарежда-
ния на техните дискурси. 

Вторият основен начин за стигматизация или блокаж на пуб-
лично легализираните и натрапваните на обществото дискурси за па-
метта и забравата е противоположен. Съгласно неговия патос, биту-
ващите или инфилтрираните от властта дискурси са недостатъчно ан-
гажирани с политически и идеологически консистенции. Те се предс-
тавят като смесица от разнородни и многолики съдържателни пласто-
ве, в които се размиват и изгубват истините за политическата същност 
и идеологическата ориентация на визиите и тълкуванията, които пре-
бивават в тяхната повествователност. Именно тези – осъзнати или не-
осъзнати – липси на достатъчно автентично, съвременно и полезно 
политическо, или идеологическо съдържание обуславят необходи-
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мостта, или императивността да се инвестира, или интервенира в тях с 
политически/идеологически средства, за да могат те да бъдат приведе-
ни в състояние, което да ги прави значими и полезни за конюнктурата. 

Тази модалност на дезавуиране и критика към битуващите 
дискурси за паметта и забравата е определено доста по-прозрачна в 
своята политизираност/идеологизираност, поради което неизбежно 
среща и много по-остри и по-решителни критики и съпротиви. Но тя е 
факт в обществено-историческия или политическия живот; особено в 
страни, в които има тежки кризи, продължителна ескалация на поли-
тизацията и идеологизацията. Затова в много стремежи и опити за 
препрочитане, прередактиране, дори пренаписване на далечната или 
близката история, валидни за родния злополучен преход, могат да се 
открият нейни подобия, завоалирани шествия или флагрантни, и нат-
рапчиви проекции. 

Ж.П. Рихтер е твърдо убеден, че спомените са единственият 
рай, от който не могат да ни изгонят. За съжаление тъкмо политиците 
са тези, които се опитват да, а и доказват, че тази пламенна вяра не е 
толкова непоклатима и дори, че е лесно оборима, при което този ду-
шевен рай може/трябва да се превърне в душевен/битиен ад за субек-
та й.  

Марциал пише с непоклатима убеденост и пламенна увере-
ност, че да умееш да се наслаждаваш на миналото, значи да живееш 
двойно. След него и Мирабо също повтаря, че деятелната, но и точна-
та памет удвоява живота. Това сигурно е напълно вярно, само когато 
миналото поднася щедро изобилните царски пирове на хубавите спо-
мени. Нали когато човек си спомня чудесни мигове от миналото, нас-
тоящето му се „сгрява и озарява” не само по себе си, а заради „прият-
ните визити” на отминалото време и битие! Но то е невярно, ако става 
дума за лоши спомени, от които човек желае да избяга. При тях човек 
може също да живее двойствен живот, но той не му носи утехи или 
наслади. Такъв човек се терзае, мъчително страда заради настоящето 
и поради миналото в него. Той е двойно притесняван и притискан – и 
от актуалното сега, и от онова, което е било. Затова е и много по-
добре такива спомени да бъдат изоставени, прокудени и забравени. 

Политиката не се отказва нито от услугите на паметта, нито от 
тези на забравата: и едната, и другата са й жизнено необходими в да-
ден момент, при определен контекст. Тя знае, че не бива да се прев-
ръща в жертва нито на паметта, нито на забравата, а че – обратното, – 
следва да превърне в свои мишени и средства и едната, и другата, ко-
гато й се отдадат случаи да се възползва от техните екстри, или пък от 
тяхната спешна помощ. Това още означава, че политическата забрава 
е не по-малко предубедена и избирателна от политизираната памет, 
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което в крайна сметка уронва престижа и на двата феномена. Инстру-
ментализираната забрава не е нито по-добра, нито по-красива от мер-
кантилната политическа памет, която също отваря двери пред порока, 
а ги затваря за добродетелта. 

Тънките сметки на политическата забрава и памет невинаги 
излизат печеливши. Първата разчита на втората, която трябва да й 
предложи удобни и полезни спомени. Тя искрено се надява или пла-
менно вярва, че ако паметта обрисува по възможно най-лош начин 
миналото, то ще бъде намразено и прогонено от ума и душата на 
гражданите. За да бъде миналото омаловажено и изличено от умовете, 
душите и сърцата на хората, за него трябва да се мълчи или да се при-
казват само възможно най-лоши неща. Това обаче е обратно на гро-
бищния категоричен императив, който изисква за покойника (за ка-
къвто сигурно може да се счита и всяко минало) да се говори само ху-
баво, или да се мълчи. По тази причина политически декретираната 
забрава никога не е в крак с добрите нрави или с изисканите обноски. 
Точно обратно, – тя винаги ги престъпва при това най-безцеремонно. 
А това всъщност означава, че моралната деонтология е недопускана 
или прогонвана от тази забрава.  

Политиците обаче имат съмнения и притеснения, че мълчани-
ето може да е знак на съгласие. Затова те предпочитат да говорят кол-
кото може повече за „лошото минало” и колкото може по-малко за 
„доброто минало” на другия, което ги устройва, дори ако те липсват. 
За такива упования вероятно известна роля има и „правдата” на здра-
вия житейски разсъдък, която великият Шекспир открива: колкото 
по-горчиво е миналото, толкова по-сладко е настоящето; или поне 
трябва да изглежда такова. Затова политиците толкова страстно и ка-
тегорично ни увещават, или дори ни заповядват, че трябва да забра-
вим миналото, ако искаме да живеем в сносно настояще, но и още по-
вече в прекрасно историческо и персонално бъдеще. 

Следователно политическата забрава е призована, а и призвана да 
промени смислово-оценъчните валенции на лошото/доброто минало в за-
висимост от това как то обслужва конюнктурните или перспективните ин-
тереси, стратегии и сценарии на някого, разбира се, като изопачи или 
прикрие „свидетелските показания” на истинската памет, които фактичес-
ки потвърждават каузите и деянията на неговите опоненти или врагове. 

В този случай политиците са разпънати на кръст между две 
алтернативи: дали да приемат с разтворени обятия и гостоприемни 
души съвета на Тит Ливий, че е по-лесно да се порицае миналото, от-
колкото да се поправи, или този на друг мислител, че миналото нико-
га не може да се поправи в и чрез настоящето, но и че само бъдещето 
може да стори такъв чутовен подвиг. Но както може да се очаква, по-
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литиците обикновено не са склонни на крайности, поради което лесно 
и бързо намират Соломоновското решение, според което могат да се 
възползват от двете алтернативи, естествено, в зависимост от конюн-
ктурата, контекста и властовите статуси и ресурси, с които моментно 
разполагат.  

Ако политическата памет е някакъв вид особен символен капи-
тал, политическата забрава е начин и средство последният да бъде де-
символизиран и декапитализиран. Процесите на тази дискредитация, а 
и елиминация на символния капитал могат да имат различни форми, 
степени, прийоми, темпове и мащаби в публично и частно измерение, в 
т.ч. пределите на историчността, и в тези на всекидневността на соци-
алните субекти. 

Пиер Нора пише, че „истинският проблем, който се поставя 
днес от сакрализацията на паметта, е да разберем как, защо, но и в кой 
момент позитивният принцип за еманципация и освобождение, който 
живее в нея, може да се преобърне и да се превърне във форма на зат-
варяне, мотив за изключване и бойно оръжие. Отстояването на памет-
та е в основата си вид апел към справедливост. В своите ефекти то 
често се е превръщало в апел към убийство”1. Не е трудно да прозрем, 
че моментите на изчезване на позитивния принцип, на преобръщане, 
превръщане в чуждост, във форма на заключване, изолация, изключ-
ване, враждебност или на агресивност са фундаментално присъщи ат-
рибути на портрета и битността на (рекламираните типове) на поли-
тическата забрава. 

Обикновено, съперничествата и баталиите за преосмисляне и 
преценяване на историческата или политическата памет/забрава за 
конкретни събития, или фигури започват с остри конкуренции за 
препрочитането и новото тълкувание на най-близки (в темпорално 
отношение) реалности и нрави. Чак след като изтече известно време и 
се постигнат някакви промени във властовите баланси и ресурси, ста-
ва възможно публичното внимание и политизираните дебати да се 
преориентират и към по-отдалечени от конюнктурата памето-
ви/забравени дискурси, на които вече се придава и очертаващото се, 
или вече доминиращото смислово-оценъчно конституиране и значе-
ние в такъв момент. 

В тази закономерност има определена логика и целесъобраз-
ност. Политиците и идеолозите превъзходно знаят, че това, което 
пребивава в конюнктурния момент, но и в историческото съзнание на 

                                                 
1 Около Пиер Нора. Места на памет и конструиране на настоящето. С., 

2004, 34-35. 
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хората, е селектирано от времето и историята, от предишни властови 
режими и утвърдени, вековно или десетилетно наслоени социални 
практики: бремето на историческите наследства, призраците на мина-
лото не са изчезнали от него. Те не се решават на прекалено радикал-
ни стъпки и инвазии в териториите на онези исторически визии и 
практики, които са придобили солиден статут на нещо сакрално или 
подразбиращо се. За да интервенират в и ревизират подобни истори-
чески визии, такива мнемонични (или за да възкресят отделни забра-
вени) дискурси, политиците и идеолозите почти винаги имат нужда от 
известно, повече, или по-малко силно разклащане и изменение на оп-
тиките на масите и обществеността, които са конструирани, валиди-
зирани от дълго време. 

Политико-идеологическите начини и средства за подобно до-
косване, засягане на струните на историческата памет и народната 
душевност могат да са от най-различно естество, но и да притежават 
разнолики форми и степени на реализация в практиката. Те могат да 
се разпростират като ветрило – от най-внимателни, детайлно преци-
зирани и моментно дозирани, до съвършено предизвикателни, безце-
ремонни, арогантни и брутални покушения и извращения над опреде-
лени сакрални дискурси в масовата психика. 

Разкопаването на гробовете на историческото мълчание и на 
политизирано натрапените забрави за определени мнемонични визии 
и наративи е зависимо от властовия статус на този, който се наема с 
подобна взривоопасна задача, а пък и от конюнктурата. Но то също 
зависи и от херменевтичните му умения или способности да прозре 
скрития смисъл, да прочете текста на утаените в дълбините и мрака 
на паметта/забравата неща. А изминаването на този херменевтичен 
друм е особено духовно/душевно пътешествие през териториите на 
всевъзможни, разнородни и многолики метафори, зад които крие или 
показва отчасти своето лице историческата или политическата забра-
ва. Както отбелязва и Мари-Клер Лавабр, „ако забравата може да се 
дефинира а minima като онова, което не е в паметта, то когато се за-
питаме за формите и механизмите, които я съставляват, става ясно, че 
преминаването от индивидуално към колективно, от психическо към 
социално може да стане само с цената на една твърде метафорична 
употреба”2. Човек не разполага с материално-веществен субстрат на 
забравата: дори когато гледа руините от похищения на някогашни по-
литически безумия и исторически вандалства. Той не вижда лице-в-

                                                 
2 Около Пиер Нора. Места на памет и конструиране на настоящето. С., 

2004, с. 62. 
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лице забравата, а вижда нейните преображения и следи, които са зна-
ци, символи, метафори, алегории или алюзии за това, което някога се 
е случило на това място. 

Освен това, ако паметта обуславя проницаемост в и разгадае-
мост на заложения смисъл във времето, събитията и образите (все пак, 
припомнянето е това), то забравата изисква огромна и мъчителна неп-
роницаемост, понякога дори пълна непрогледност в спотаения й сми-
съл, в похитените, изгубените в нея времена, събития и образи, нерядко 
и непоносима непонятност от нуждата последните да притежават та-
кава лоша съдба. В този контекст, паметта винаги предполага или очак-
ва някакво изплуване, прочитане и разбиране на скритото в нейните 
трезори. Забравата – точно обратното, – винаги изисква потъване и 
скриване; тя не допуска проумяване или пък одобрение на делата си по 
укриването в нейните бездни на спомени, паметови следи, за които ня-
кои хора страдат.  

Паметта винаги предполага някаква епифания, т.е. последва-
що мистично, недостатъчно понятно, но впечатляващо явяване (как-
вото всъщност е всяко припомняне, появата на „екрана” на съзнание-
то, на „сцената” на психиката на конкретните очертания и смислово-
ценностни пълнежи на мнемоничната следа), докато забравата изоб-
що никога не е способна да предостави на засегнатите от нейните дея-
ния социални субекти – индивиди, групи, институции и цели общест-
ва – подобни мостри, мистерии и такъв лукс.  

Иначе казано, дългът на паметта е да съхрани и възкреси спо-
менните образи. За разлика от него, „ригоризмът” на забравата не съ-
ществува, а дори ако беше реален, пак нямаше да се ангажира с опаз-
ване, възстановяване на мнемонични продукти: напротив, той се зах-
ваща яко да скрие или да унищожи колкото може повече подобни об-
разувания. Именно по тази причина „правораздавателните” функции 
и мисии на забравата винаги се оказват плод на човешкото въображе-
ние, на фантазменото компенсиране на нещо от духовния и практи-
ческия живот, което трябва да бъде символно „възнаградено” или по-
точно, публично или интимно, психически безпощадно наказано – по 
съответен начин. 

Естествено, подобни изображения и преживявания съвсем не 
са банални и делнично прозаични, което не значи, че забравата шест-
ва, но и върши своите деяния само в празнични дни, пък и с публично 
демонстрирана специфична поетика на своите прояви. Тя няма уста-
новено, регламентирано „работно време”, нито установен график или 
не-променим трафик на своето движение във време-пространството 
на нейните „мишени”. Даже може да се каже, че тя е и прекалено, или 
даже непоправимо невъзпитана, защото никога предварително не уве-
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домява своите жертви за своите посещения, нито пък за естеството и 
мащабите на онова, което ще похити от тяхната душевност или би-
тийност. Тя се появява ненедейно, обикновено дори и съвсем неусет-
но за своите жертви. Тя не ги уведомява нито за своите намерения, 
нито за развоя и последиците от „общите” им връзки или отношения, 
които в преобладаващия брой случаи са нежелани, неочаквани и теж-
ки за субектите, които (в даден момент) са станали предмет на нейни-
те заинтересованости и грижи.  

В известен смисъл трудностите, свързани с това „митарстване” в 
света на метафорите, зависят и от друга изключително съществена разли-
ка между паметта и забравата. Паметта винаги се оказва по своему твърде 
зрелищна. Тя съхранява/предоставя зрелищни образи на събития. Помни 
се това, което е впечатляващо. То често е и зрелищно; онова, което (като 
магнит) приковава вниманието, мислите и чувствата на субекта. Не слу-
чайно и Ги Дебор посочва, че зрелищното време е псевдоциклично кон-
сумируемо време, в което миналото има превес над бъдещето; и че то е 
едновременно потребление на образи, но и на консумиране на време във 
всичките му смисли, форми, начини.3 В отличие от запаметеното зрелищ-
но време, забравата е нещо съвсем друго. Тя, първо, разполага с бъдещо 
безвремие, което има превес над миналото, настоящето или бъдещето. Тя 
сякаш е едновременно във времето и извън него, защото то губи смисъл и 
значимост за самата нея. Затова в забравата времето не е съдбовен фактор, 
който може да върши разни неща. Там то е здраво вързано, неподвижно, а 
и самата забрава се явява (метафорично казано) негова усмирителна риза, 
която не му позволява да се движи. Но, второ, забравата никога не е, нито 
пък може да бъде зрелищно време и битие. Нейните поражения се въп-
лъщават и доказват чрез наличността или преживяването на накърнената 
или разрушената памет. Тези поражения никога не могат да са и зрелищ-
ни, понеже чрез тях върлува и властва смъртта, небитието, пустотата, 
безмълвието и невидимото, а всички тези атрибути никога не могат да са 
емблема или съучастник на зрелищността. Сами по себе си смъртта, не-
битието, пустотата, незабележимото или беззвучното не са зрелищни; те 
стават такива само за даден човек, в определен момент, в даден контекст. 
В паметта/въображението си той може да ги вижда, чува, усеща, разбира 
като зрелищни и извън пределите на спомените и фантазиите всички те 
изобщо не са нещо зрелищно. Смъртта никога не може да бъде – само по 
себе си – забавна или зрелищна. Тя обаче би могла да се представи, пре-
живее и възприеме само от и чрез усилията на дадени хора. И само чо-
вешката фантазия – изкуството, културата, науката или фолклора – може 

                                                 
3 Срав.: Дебор, Ги Общество спектакля. М., 2000, с. 43 (тезис 153). 
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да опише и дешифрира същността и предназначението на смъртта и в по-
зитивни насоки, да е визуализира като невероятно зрелищна, атрактивна, 
дори предлагаща удоволствия.  

Научно-теоретическата дисекция изисква да се установи 
„точния адрес” на забравата. Като контра-версия или отрицание на 
паметта забравата не може да пребивава и да се подвизава в реални 
или символни пространства, които са чужди и отвъдни на тези на па-
метта. За да съществува и да се доказва, забвението има нужда от своя 
вечен враг – паметта. Само на нейната отечествена територия то може 
да изпраща своите диверсантски групи и смъртоносни пълчища. И 
само там то може да развява победения си флаг. 

Това не означава, че забравата обитава, върши своите пакости 
и „подвизи” единствено в дискретните територии на духа на човека, 
т.е. в неговото съзнание и психика. Тя личи и в битието му. Тя оставя 
своите знаци и следи и в опустошената и обезобразената естествена и 
социална „природа”, до които са се докоснали смъртоносните ръце на 
забвението. Строшените паметници и руините на паметта са очевидно 
и мълчаливо, но същевременно дискретно и прекалено „разговорчи-
во” свидетелство за присъствията, вакханалиите, дивашките пиршест-
ва и потресаващите оргии на политическите забрави. 

В този ракурс е нужно да се отбележи, че в битието, а и в нра-
ва на забравата има нещо паразитно или вампирско, защото тя не 
може изобщо да съществува без да смуче кръвта на спомените, без да 
впива своите зъби, нокти във вените/артериите на паметта.  

В историческите или всекидневните конкуренции и баталии 
между различните типове забрави политическите винаги имат не-
съмнено предимство, а пък и нанасят несъизмеримо повече щети или 
вреди на онези, към които са адресирани, които следва да обработят. 
Те разполагат с най-много и най-мощни властови възможности, арсе-
нали и репертоари, чрез които принудително/доброволно да се изме-
нят манталитета, маниерите на хората, да пренастроят техните съзна-
ния, психики и бития в посока, форма и степен, които са изгодни или 
поне не вредят на властимащите. Политическите забрави могат ради-
кално и дълготрайно, завинаги да изменят духовния облик, практи-
ческия етос на някои групи. 

Впрочем, като говорим или пишем за функциите на забрава-
та, трябва да отбележим нещо важно, което я отличава от паметта. 
Известно е, че при човешкото общуване се използват твърде много 
определения на паметта. Тя бива посочвана като феноменална, блес-
тяща, великолепна, поразителна, моментална, дълготрайна, ревнива, 
педантична, прецизна, богата, не/услужлива, гъвкава, еластична, за-
видна, щедра, силна, слаба, и т.н. В тази пъстра върволица от всевъз-
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можни епитети и прилагателни, които увенчават лика и мисията на 
паметта, винаги се забелязва нещо съществено. Това, че тя не същес-
твува сама за себе си; че винаги е съотнесена към или отдадена ня-
кому, готова и способна да съдейства по различни начини на своя 
притежател. Тоест, че тя често е, така да се каже, всеотдайна и преда-
на на волята на своя субект, който, ако се нуждае от нейните услуги, 
трябва да срещне нейната отзивчивост, готовност или способност да 
го обслужи по даден начин – бърз или бавен, добър или лош, своев-
ременен или не, вече е друг въпрос. 

При описанието и характеризирането на забравата (в подобен 
контекст) няма да срещнем подобни, многобройни и пъстри кортежи 
от епитети и прилагателни, обозначаващи прелестите, добродетелите, 
недостатъците или слабостите на човешката памет. При нейното 
„потретиране” ще се натъкнем на впечатляващо по-малък брой приз-
наци и свойства, които да й асистират, но и сервилно да прислужват 
на интимната й природа. Подобно „изографисване” на естеството, 
особеностите и предназначенията на забравата като че ли оставя доста 
нескрити внушения или несъмнени убеждения, че тя не прекланя гла-
ва и не превива гръб пред субекта, че вместо сервилно и удобно да му 
прислужва, обикновено неприятно го изненадва или се противопоста-
вя на неговата воля или разум. За разлика от паметта, която почти ни-
кога не се описва като неприятна, ужасна стихия, забравата нерядко 
се представя като жестока напаст, срещу която човек трудно може да 
намери навременна и ефикасна защита. Тя е много по-автономна в 
сравнение с паметта. Тя притежава труден за проумяване и сложен за 
общуване с нея характер или нрав. Тя е непроницаема и потайна, 
твърде често прекалено или непосилно трудна за разгадаване. Никой 
нормален човек досега не е успял да намери общ език със забравата, 
дори когато си въобразява, че е способен да се разбере с нея, или че тя 
може да го слуша, обслужва. В отличие от паметта, забравата сякаш е 
и напълно неподлежаща на дисциплиниране. Това проличава, когато 
става дума за жестовете на любезност и реверансите на уважение, ко-
ито паметта оказва на своя субект, когато той я призовава да изпълни 
своя дълг. Забравата не притежава, а и публично, гласно никога не 
оповестява такива задължения. Тя действа задкулисно, пряко волята и 
съзнанието на субекта, когото похищава и мъчи. Тя никога публич-
но/лично не известява за своя работен график и трафик на движение. 
Тя обикновено изненадва субекта неприятно, като му създава главо-
болия, неудобства, неприятности, лишава го и от всякакви шансове да 
й реагира по полезен за него начин. 
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Пиер Нора сочи, че също като паметта, идентичността е форма на 
дълг4. При положение, че забравата се подиграва, обезличава, обезобразя-
ва и даже убива идентичността, както и паметта, това реално означава, че 
забравата не притежава и не използва собствена или каквато и да е 
чужда телеология, или деонтология. Единствено и само хората могат да 
си въобразяват и да убеждават себеподобните им, че забравата изпълнява 
определени повинности или дължими мисии, чрез които санкционира или 
наказва прегрешилите, провинилите се, чийто образи тя следва публично 
да размие, опозори. Именно тази фундаментална липса или разлика на 
забравата от паметта политиците не разбират и преднамерено, а и инст-
рументално скриват, за да покажат на обществеността и чрез нея – пред 
съда на историята, че забравата е и оръжие на/за не/справедлива мисия.  

Дори и само като термин, забравата все пак е невероятно сло-
жен за разкритие, а и за обяснение феномен. Както правилно подчер-
тава Райнхарт Козалек, всяко едно понятие не е само индикатор за 
обхванатите от него взаимовръзки, но е и фактор за тях5. Трудностите 
и непонятността на смисъла и значението на забравата (сама по себе 
си) за обикновения човешки ум се дължат на факта, че тя – забравата, 
– не разкрива никога, но и по никакъв начин вътрешната си логика и 
механика; не изважда наяве своите вътрешни връзки, отношения, су-
бординации или координации, т.е. своето истинско битие. 

Козалек отбелязва, че във всяко едно събитие се включват и 
множество извънезикови фактори, а пък има и такива пластове на 
опита, които въобще не се поддават на изразяване и верификация в 
езика6. Това е много важно и да се знае, понеже при забравата то има 
огромно значение, но и символна власт. Забравата е няма, безгласна, 
т.е. безезична. Това, което тя е погълнала и смелила в своята хищна и 
злокобна утроба, никога не може да издаде какъвто да е звук – хленч, 
стон или ридание за своята съдба. Затова истинските събития на исто-
рическа/политическа забрава не трябва да се огласяват или сами да се 
удостоверяват с оглушителни, или с едвам доловими звуци. Това мо-
гат да правят единствено и само хората, които се възползват от, осла-
нят на забравата. А след като не обича или е неспособна да говори за 
самата себе си, забравата няма как и да приказва на двуногите 
не/разумни същества за своите тайни, премеждия или власт. Само те 
могат да си въобразят, че чуват нейните призивни звуци, че виждат и 

                                                 
4 Срав.: Около Пиер Нора. Места на памет и конструиране на настояще-

то. С., 2004, с. 30. 
5 Срав.: Козалек, Р. Студии по история на понятията. С., 2007, с. 60. 
6 Пак там, с. 77. 
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нейните сенки, или разпознават нейните докосвания, или отдръпвания 
в своите екзистенции. Но това и означава, че те по никакъв начин не 
могат с абсолютна сигурност да удостоверят нейното присъствие или 
нейното отсъствие, т.е. че тя е практически неверифицируема. Така, 
дадени политически или политизирани субекти могат фанатично да 
вярват, че нещо е завинаги забравено или му предстои със сигурност 
да стане такова, но в същото време, или след известен период винаги 
има и други хора, които да си спомнят за това нещо, което означава, 
че стопроцентовата, гарантираната забрава не е реална, истинска. До-
ри когато се говори за конкретната забрава на нещо, това вече не е ис-
тинска, пълна и окончателна забрава; то е начин – чрез паметта или 
въображението, – тя да се възкреси, но това е метафорично, симво-
лично, визуално, но съвсем не и фактическо възкресение. 

В разговорния език за забравата осезаемо пребивава опреде-
ления като тъмна, мрачна, мразовита, ледена, зловеща, коварна, без-
милостна, безпаметна, жестока, убийствена, трайна, глуха, вечна, не-
поклатима, непробиваема, неотстъпчива и т.н. Само в много редки 
случаи за нея се говори и пише като за желана, приятна, сладка, бла-
женна и безметежна забрава, които обаче са свързани с неутрализация 
на крайно неприятни ефекти и жестоки травми на паметта. 

Следователно, ако съдим дори само по референциите на заб-
равата, които се намират притаени в „съкровищниците” на езика, ще 
забележим колосални и фрапиращи различия в иконографията, а от-
там в дискретното характеризиране на нейната природа.  

Очевидно езикът е изобретил и вкарал в дълготраен оборот не 
само потайна, неоповестена или тихомълком подразбираща се логика 
на критерии и атрибути за паметта и забравата, които по своему ха-
рактеризират всяка от тях без многословия и обяснения. В тези вер-
бални антуражи се забелязва, че ако паметта е снабдена и с положи-
телни, и с отрицателни признаци или свойства, забравата е оборудва-
на преимуществено с негативни атрибути, или пък не бива достатъчно 
точно и обстоятелствено характеризирана. Дори ако възприемем 
единна, общовалидна йерархия за атрибутите на паметта и забравата, 
тутакси ще забележим или осъзнаем, че ранговете на първата са мно-
го по-високи от тези на втората, а и че забравата притежава неоспо-
рим монопол в подземните етажи.  

Паметта винаги намира някакви процепи в душевността или пук-
натини в битийността на хората, през които нейни пратеници да се про-
мушат, да оповестят за себе си. Затова и в подобен сорт дискурси Хана 
Аренд въвежда термина „пролуки”, отнасящ се до връзките и отношенията 
между измеренията на времената, най-вече между миналото и бъдещето. 
Около тези странни пролуки се организират събитията, понеже те са спе-
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цифичен интервал във времето, който е изцяло определен от естеството на 
нещата, които вече не съществуват и от нещата, които още не съществу-
ват.7 В такава посока са и някои идеи на Франсоа Артог, който също пише 
за пукнатини на настоящето, които отварят пътя за нашествията и гос-
подствата на определени мнемонични феномени.8 А пък Райнхарт Козалек 
пише за шлюзове на спомените9, през които паметта тече и се направлява в 
определени посоки. Тези метафори твърде условно могат да бъде прило-
жени към забравата. Първо, защото последната няма сетивно уловими, ви-
зуално регистрирани и волево контролирани процепи, пролуки, пукнатини 
или шлюзове, през които паметта може/трябва да се оттича или да отива в 
„канализациите” на небитието. Второ, понеже всяка пролука, пукнатина, 
всеки процеп или шлюз винаги имат и определени свои пространствени 
локализации, пък и съответно „време на годност” за експлоатация. Истин-
ската, пълната, вечната забрава обаче не може да се регистрира нито къде 
точно се намира, нито какъв е нейният гаранционен/експлоатационен срок, 
след който трябва да се бракува. Ликвидацията на забравата всъщност е 
триумф на възкресената памет, а има неща, които никога няма да възкръс-
нат отново, нито хората да узнаят нещо за тях. 

Човек никога не може да знае по какви канали, пътища или 
координати към него се приближават, или от него се отдалечават вес-
тоносците и конвоите на забравата. Той може само да предполага или 
да си въобразява откъде, кога и как тя може да се появи и да премине, 
а и доколко ще го засегне. Това обаче винаги са само негови субек-
тивни, умозрителни преценки или лични/групови преживявания, кои-
то изобщо не се базират на абсолютно сигурни източници, нито пък 
на действително „уловени” реалности на или за забравата. 

Обстоятелството, че един и същи феномен може да поражда 
съвсем противоречиви и дори противоположни оценки за своето ес-
тество, роля и значение у различни субекти е категорично потвърж-
дение в посока на току-що изказаното съображение. Та нали един ос-
квернен или полуразрушен по политически мотиви паметник е доста-
тъчно красноречив в този контекст! Той може да се счита от едни ли-
ца/групи за символ на триумфа на забравата, от други субекти – инди-
види или общности – за символ на унизената, накърнената и поруга-

                                                 
7 Срав.: Около Райнхарт Козалек. Историческо време и темпоралност. С., 

2003, с. 199. 
8 Виж в: Артог, Ф. Режими на историчност. Презентизъм и изживявания 

на времето. С. 
9 Виж: Козалек, Р. Пластовете на времето. Изследвания по теория на ис-

торията. С., 2002, с. 
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ната, но не и за напълно убитата памет за, или в нещо. А това показ-
ва/доказва, че пътищата, начините и средствата, чрез които паметта и 
забравата се легитимират пред хората са твърде различни, макар да се 
намират в пространството и времето на дадени (духовни и практичес-
ки) реалности на човека и обществото. 

Козалек анализира три начина на представяне/разказване на 
времето и историята: записване, дописване и пренаписване на истори-
чески събития и дела на субекти.10 Той, разбира се, много порядъчно 
отбелязва, че никакво пренаписване на историята не е мислимо, нито 
пък е възможно без нейното преписване и дописване, без позоваване-
то на веднъж установени досега опитни факти.11 И точно тук му е 
мястото, а и времето да отбележим, че забравата никога не действа 
самостоятелно и без да получи някакви призивни, изкусителни знаци 
и жестове от страна на паметите, с които ще се ангажира. В този ас-
пект, паметта не винаги е невинна и лишена от отговорност за това, 
което може да й се случи, ако нейните богатства влязат в полезрение-
то и апетитите на забравата. В много случаи тя неволно сама подпо-
мага, а и насърчава ламтежите и покушенията на забравата в своите 
пространства, като демонстрира липси на достатъчна бдителност и 
упоритост да опазва своите съкровища, а и като, вместо да отпъжда, 
понякога сама (със своята леност, немарливост, слабост) допуска до 
тях смъртоносните ръце на забравата.  

В този план може да се каже, че в политиката сюжетът за 
падането на Троя, за пагубната роля или мисия на Троянския кон се 
разиграва успешно в историята, защото политическите манталитети и 
маниери открай време разработват, пък и използват всевъзможни „да-
найски дарове, троянски коне”, чрез които коварно да се измамят 
противниците, но и да се проникне неусетно, незабелязано и в полу-
нощ, когато всички, в.ч. и стражите в крепостта на паметта са или 
много дълбоко, непробудно заспали, или пък се намират в такива 
сладки полусъници, които ги правят извънредно непредпазливи, раз-
сеяни, невнимателни, отслабени или напълно безпомощни. Подобно 
тяхно състояние се оказва удобно за онези, които искат да разпалят 
опустошителните огнища на забравата. Тоест, там и тогава, където и 
когато дългът към паметта е нехайно изпълняван или пък пренебрег-
ван винаги има и пролуки, или простори за нахлуване и триумф на 
забравата. От подобни шансове, от такива златни мигове политиците 
никога не се отказват, а даже – обратно, – ако реалностите не им ги 

                                                 
10 Пак там, с. 48. 
11 Пак там, с. 62. 
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предоставят, те сами правят необходимото, за да ги създадат и умно-
жат до степени и форми, които да облекчат изпълненията на целите. 
По тази причина политическата забрава е много по-често, ако не даже 
и почти винаги продукт и инструмент на съзнателни, преднамерени, 
изпреварващи действия, които да поставят в неблагоприятно или из-
вънредно трудно състояние противниковите памети, да отслабят във 
възможно най-големи мащаби и в най-кратки срокове техния имунитет. 

Непочтеността на политически призоваваната забрава, нейна-
та незаконност или вредителска роля спрямо съкровищата на паметта, 
проявени и във всевъзможни стремежи, или опити паметта да бъде 
съблазнена, подведена, подкупена, извратена, осакатена, изнасилена и 
дори убита, или да бъде представена по съвсем друг (от автентичния 
й) вид е визирана много отдавна в историята на политиката, или в та-
зи на науката. Още Лоренцо Вала страстно се възмущава против опи-
тите за фалшифициране на исторически свидетелства, които не мина-
ват без услугите на забравата за важни техни елементи. 

В този ракурс може да се отбележи, че политическата забрава 
никога не е невинна. Тя е свързана с (явно или задкулисно поета) по-
литическа, а и морална отговорност. Този тип забрава не може да се 
обясни или, още по-малко, оправдае с естествения, закономерния и 
неотвратимия ход на историческите, или политическите събития, а и 
пряко волята на субектите, които страстно я желаят или – обратно – 
ужасно се плашат от нея. Тъй като политиката никога не може да бъде 
феномен, който е лишен от заинтересованост, а и от прилагане на съ-
ответни волеви усилия, то и провокираната или произведената от нея 
забрава също не може да бъде дезинтересирана и безволева по ефек-
тите си. В тази забрава винаги – флагрантно или завоалирано – се ин-
вестират определени интереси, меркантилни критерии, претенции и 
очаквания, а също се инжектират съответни дози от волеви усърдия и 
усилия, за да се случи и получи нейното нашествие и триумф. 

Разбира се, за политиците е далеч по-изгодно да демонстрират на 
публичността, че забравата, която приижда, или която те страстно, пък и 
„справедливо” призовават, е нещо обективно неизбежно, закономерно, ло-
гично и морално оправдано случващо се, за да прикрият чрез подобна „обек-
тивност” своите субективни, или дори субективистични приноси в нейното 
предизвикване, канализиране, регулиране, но и зловещо управление.  

В историческите ситуации, когато политическата забрава не-
истово се призовава, често обективните условия могат да бъдат амби-
валентни, а съвсем не са предопределящи за победоносните нашест-
вия и безпощадната тирания на политизираното забвение. В подобни 
моменти или обстановки всичко зависи от субективните нагласи, от 
решимостта и волята, от упоритостта и настойчивостта ситуацията да 
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се превземе и използва по начин, който я прави като достатъчно гос-
топриемна, радушна за посещенията на дадена забрава. И ако против-
никът не забележи, а позволи това да се случи, неговата памет е пос-
тавена в огромна опасност, или вече е обречена да стане жертва на 
вакханалията на забравата.  

Подобна сценография или такава – доста привична и вечно 
повтаряща се – драма за конфликтните взаимовръзки или взаимозави-
симости между паметта и забравата в пространствата на политическо-
то винаги засяга и деликатната тема за това, как забравата се отнася 
към записаното, дописаното, преписаното или пренаписаното в па-
метта. Защото политическата, както и всяка друга памет има своя 
особена граматика, която е селективна, а и която невинаги се спазва 
изцяло от нейните ползватели в дадени казуси. Когато политическата 
памет или нейните субекти допускат граматически нарушения, които 
не само загрозяват, а и отслабват смисъла и силата на мнемониката, 
тогава винаги се отварят възможности за неправилно прочитане или 
разбиране на техните кодове.  

Видяна през подобна „тройна оптика”, забравата изобщо никога не 
се отнася до записването и дописването на спомените за конкретно дадени 
събития и фигури. По тази причина и в политически контекст тя винаги е 
„ангажирана” единствено с пренаписването на историята, при това с та-
кова редактиране на нейните „редове”, при което се зачертават отделни 
знаци, фрагменти и дори цели редове, пасажи, страници, или текстове от 
съответни памети, обявени за нейни мишени, или станали и нейни жертви. 
Напорите на Времето или приливите/отливите на Историята само метафо-
рично задраскват (т.е. забравят) определени знаци, откъслеци или цялости 
от историчността; реално това вършат (символно или практически) единс-
твено и само хората, които припознават съответни наличия или пък отсъс-
твия на призраците и на властта на конкретна забрава. 

Впрочем, за одиозния нрав, маниер на действие на забравата 
говори и друг факт: тя никога не се съобразява, нито следва изисква-
нията и регламентациите на държавно или обществено валидизирани 
правно-регулативни кодекси. Забравата не спазва каквито и да са 
нормативни катехизиси за това как трябва да записва, дописва или 
пренаписва своите „счетоводни книги”, своите приходи или разходи. 
Нейното „счетоводство” е винаги подобно на „черното”: то е крими-
нално, незабележимо и незнайно за хората и институциите. Тя никога 
не показва на своите „клиенти” как надписва техните сметки. За ней-
ните „бакалски сметки”, „келнерски тефтери” човек може само да 
предполага, а и да се досеща, при това винаги в някакъв условен по-
рядък или размер, но не най-точно. 
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Всеки режим на историчност, всяка политическа рационал-
ност и прагматика по необходимост, закономерност произвеждат, 
дистрибутират, обменят и консумират определени таксономии за поз-
волени или табуирани забрави за техните паметови съкровища. Както 
отбелязва Франсоа Артог, режимът на историчност се стреми да бъде 
евристичен инструмент, който да спомага и за по-доброто разбиране 
на времето, на всички времена или на целостта на времето, но най-
вече на кризисните моменти, или ситуации в него, когато връзките и 
зависимостите между миналото, настоящето и бъдещето осезателно 
губят своите валидности, очевидности за съвременниците, или участ-
ниците в тези казуси.12 

Политическата забрава не е безотносителна или абсолютно 
независима и от подобни режими на историчност, но и от техните по-
литизирани проекции и въплъщения. Точно обратното, – тя е прека-
лено зависима от естеството и спецификата, от ценностно-норма-
тивните ориентации и функционалните ангажименти на съответните 
режими. Но тя не е сляпо оръдие или огледално копие на господства-
щите режими на историчност или на политическа власт, доколкото 
може да се призовава и да обслужва и онези, които са противополож-
но настроени и съпротивляващи се на властта на такива режими.  

Политиката като цяло е извънредно действена сфера. Тя е 
сцена или арена на подготовка и прилагане на активни характеристи-
ки и специфики на нейните „актьори”. Това с особена важност и сила 
се отнася до ролята или значението на последните към призоваването 
и употребата както на духовете на паметта, така и на онези на забра-
вата. Политическият субект не трябва да разчита на естествения ход 
на времето, на мудния развой на събитията, понеже той има своеоб-
разни – явни или скрити – телеологии, които ценят или изискват кон-
кретен тип „спестовност” на (историческо и социално) време. Това не 
означава, че той следва винаги почтено и напълно „да разкрива козо-
вете си”. И дори би могло да се твърди със сигурност, че подобно не-
що се случва твърде рядко. А затова в политическата история или в 
актуалната нейна практика винаги има случаи, в които политическите 
играчи се опитват взаимно да се преметнат, заблудят и прелъжат по 
отношение на истинските си намерения и приноси при експлоатация-
та на времето. В същото време за политиците е далеч по-изгодно да 
представят своите прегрешения или изпълнения спрямо „впрягането” 
на паметта и забравата в техните планове като плод на външни на тях 

                                                 
12 Срав.: Около Райнхарт Козалек. Историческо време и темпоралност. С., 

2003, с. 215. 
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сили; като дело на надличностни – божествени, исторически – или 
други начала, стихии, с които те са принудени да се съобразяват, а и 
на които да се подчиняват. Подобни обяснения или оправдания вина-
ги минават доста по-лесно и дават по-големи ефекти при спекулации-
те и манипулациите на масите с темите за паметта и забравата. И това 
е валидно както за победителите, така и за губещите в експлоатациите 
на паметта и забравата, които формират, а и форматират господства-
щите политически наративи. Тези, които насилствено оскверняват, 
поругават, изтезават, прокуждат или екзекутират противниковите им 
памети, като ги изпращат с неистови викове и вакханалии в забравата, 
само за известно време могат да се гордеят с подобни жестоки актове 
и разправи, но с течение на времето обикновено търсят начини да 
придадат и доста по-приемливи описания и тълкувания на злополучи-
ята и злочестията на насилените и убитите памети. 

Обратно, онези, чиито памети са били озлочестени и малтре-
тирани, никога не се примиряват със спомена, травмите от някога 
случилото се, и по възможност съхраняват и апокрифно разпростра-
няват колкото може повече своите истини за подобни трагедии. Така 
обществеността винаги се оказва разпокъсвана между антиномични и 
антагонистични разкази за някогашните сблъсъци и войни между па-
мети и забрави, чиито отгласи или сенки се разпростират също и в 
техните съвременни душевности и битийности. 

Райнхарт Козалек пише, при това с пълно основание, че онзи, 
който се захваща с политика, трябва да може да разобличава.13 По-
добна зловеща необходимост или императивност се отнася както до 
паметта, така и до забравата в качеството им на политически прийоми 
или инструменти в безпощадните конкуренции, или баталии за власт-
та. В политическото поле и в политизираните дискурси паметта и заб-
равата трябва да се отстояват с всички средства и прийоми, когато 
допринасят за изповядваните принципи и преследваните каузи, но и 
да се критикуват и наказват, ако обслужват противниците. По тази 
причина чуждата памет следва да се развенчава, преследва, малтрети-
ра и публично, или дискретно да се екзекутира. И то в същите онези 
моменти на съперничества между враждуващи памети, в които собст-
вената памет бива възвеличена, обезсмъртена. Напълно естествено е, 
а и „закономерно”, или „логично” наказанието или въздаянието на 
провинилата се чужда памет да се извърши или от, или чрез нейната 
забрава – частично, или напълно, моментно, или завинаги, от тези, но 
и от другите бъдни поколения. 

                                                 
13 Срав.: Козалек, Р. Пластовете на времето. С., 2002, с. 65. 
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Същевременно, дори всичко в действителността, в официал-
ната историография и политически официозната дискурсивност да 
показва или да разказва за триумфите на едни, и за забравите на други 
политически памети, в реалностите и нравите на социума, в душите и 
съкровената памет на отделни лица/групи винаги съществуват някак-
ви остатъчни спомени, рецидиви, отломки нищожни от някога храбра 
и силна, велика памет. Никой не е забравен и нищо не е забравено – 
това е вечното символ-верую на победените, на онези, на които нат-
рапената политическа забрава е отнела и погубила нещо много съкро-
вено, ценно и значимо от техните персонални, общностни и други па-
мети. Рано или късно времето ще роди исторически приливи или от-
ливи, при които господстващата памет (която между другото като се-
лектирана е превърната форма и на насилствено прокараните забрави) 
ще бъде притисната от нови обстоятелства; ще бъде пометена от сти-
хията на надигащи, връщащи си за всичко преживяно цунамита на 
възродена памет. В такива драматични исторически/екзистенциални 
моменти представяната като убита и забравена (напълно) памет отк-
рито, демонстративно разкрива своите дълго прикривани лица, но и 
мощно озвучава публичните простори с протяжно заглушаваните си 
гласове. 

Райнхарт Козалек подчертава, че макар историята да се прави 
краткосрочно от победителите, обогатяването на познанията за нея 
произхожда в дългосрочен порядък от победените14, че всички исто-
рически промени черпят своите сили от победените15. Всъщност, тай-
ната на силата на победените е в тяхната все още съхранена памет, 
даже когато всички останали, особено идейно-политическите против-
ници мислят, че от тази памет не е останало вече нищо, че тя отдавна 
е опустошена и погубена от забравата. Но и – обратното, – слабостта 
на силните на деня и във властта винаги се крие в тяхното развинте-
но или болно въображение, което смята, че сметките и битките между 
нейната и чуждата памет са вече окончателно приключени, че нейната 
памет не е застрашена, докато чуждата е безусловно, или невъзврати-
мо обречена на похищенията на забравата.  

Колкото и жестоко, или дори цинично да изглежда, но всъщ-
ност, реално и фактически паметта и забравата винаги живеят в свой 
особен „вечен брачен съюз”, въпреки и независимо от нетърпимостта, 
или пък от непоносимостта помежду им. Няма памет, която да е на-
пълно обезопасена, или ваксинирана срещу вниманието, или апетити-

                                                 
14 Пак там, с. 80. 
15 Пак там, с. 90. 
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те на забравата, така както също няма и забрава, която да е тотално 
дезинтересирана, безусловно и безгранично пасивна спрямо момент-
но-наличните, или хипотетичните съблазнителни форми, изкусителни 
призиви, които определени памети постоянно й отправят. 

В подкрепа на своите идеи Козалек привежда и една твърде 
горчива, но същевременно и неимоверно проницателна, и изповедал-
на сентенция на папа Инокентий ІІІ: Ние умираме, докато живеем и 
едва когато спрем да умираме, спираме да живеем.16 И, наистина, до-
като съществува и властва, всяка политическа/политизирана памет 
същевременно и умира. Тя духовно, символно или реално, практичес-
ки се износва, похабява за щяло и нещяло, поради което и след някое 
време вече не е онова, което някога е била. Едва когато тя изчезне от 
арената на историята или слезе от сцената на политиката, такава па-
мет вече не представлява интерес за ненаситните апетити на забрава-
та, понеже вече не е жива, а голямата част от нея е била погълната, 
смяна в търбуха на забравата.17 Но тогава пък всичките онези притес-
нения, страхове, мании, паники или фобии от коварствата, ужасиите, 
които забравата може да нанесе на паметта, също вече липсват, те са 
преустановили своя бурен и шумен живот в душевността и живота на 
субектите й. 

Народната приказка поучително разкрива, че „на страха очите 
винаги са големи”, че уплашеният човек обикновено вижда двойно 
или пък много повече от онова, което реално се случва. Но и науката 
също потвърждава по свой начин основателността и правотата на този 
извод. Не случайно и Р. Козалек пише, че „действителната история 
винаги е едновременно и нещо повече, и нещо по-малко, и, погледна-

                                                 
16 Пак там, с. 127.  
17 Колкото и отвратителна да изглежда политическата забрава, тя не е ле-

шоядна, не проявява интерес към мъртвата плът на вече убити памети. 
Нейните хищни интереси, неутолими вкусове, исполински апетити вина-
ги са отправени само към временно/продължително отслабеното, наране-
ното, гангренясалото и разлагащото се тяло на определени памети, което 
е прекалено немощно и безсилно да се защити в подобни екстремални 
моменти или ситуации. Иначе няма как да обясним факта, че привидно 
загиналата или уж безвъзвратно погълнатата от забравата памет след из-
вестно време се възвръща тихомълком или триумфално, на бял кон на 
сцената на историята и арената на политиката. Само в митологиите живо-
тът и смъртта се правят взаимни жестове и реверанси. В реалния живот 
ако смъртта дойде, нищо не остава, освен символното безсмъртие, но и то 
също така не е имунизирано с нетленност, или с вечна проява. 
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та от по-късна гледна точка, винаги нещо различно от това, което мо-
жем изобщо да си представим”18. И поне от гледна точка на интересу-
ващия ни тук и сега тематичен спектър – за връзките и зависимостите 
между паметта и забравата, – със сигурност можем да твърдим, че то-
зи извод е верен, понеже в пулсиращата тук и сега история хората 
изобщо не могат да си представят напълно какви похищения или по-
ражения върху паметта е сторила в миналото забравата, или какви 
опустошения и трагедии тя може да предизвика в бъдеще. Както е 
обичайно за всички епохи и общества, хората си живеят с потребнос-
тите и интересите най-вече на своето време, в което само отчасти се 
пречупват и промъкват сенките и гласовете на минали истории и нра-
ви, при това те се осъзнават доста частично.19 А който живее единст-
вено с нуждите или модите на своето настояще, е обречен да бъде 
непрестанно сюрпризиран, или потискан от всевъзможни (динамично 
и противоречиво сменящи се) условности, защото се превръща неу-
сетно, а пък и доброволно в техен роб. 

Не случайно Сенека подчертава факта, че животът се дели на три 
времена – минало, настояще и бъдеще, от които настоящето е най-кратко, 
бъдещето е съмнително, а единствено миналото е сигурно20, и че твърде 
кратък и безпокоен е животът на ония, които забравят миналото, пренеб-
регват истините в настоящето и се боят за бъдещето21, а и че никога нито в 
щастие, нито в нещастие не ще липсват причини за безпокоене22. 

Впрочем, не съществува, а и не е възможно такова историчес-
ко или политическо време, което да е резервирано само за нещастия, 
или – обратно – единствено за щастие, колкото и политическите дис-
курси или наративи, заиграващи с деликатната тема за паметта и заб-
равата, да убеждават, че едни времена са само щастливи, други – съв-
сем нещастни. А това значи, че безпокойството за опазването на па-
метта или за евентуалните похищения и щети на забравата е вечно – 
исторически, всекидневно, публично или пък частно. 

Днес, дълго след времената на Сенека, и Франсоа Артог също по-
сочва категорично, че съвременниците ни се терзаят постоянно от чувст-
вото или предчувствието, че обгърнатото в мехура си настояще вижда как 

                                                 
18 Пак там, с. 185. 
19 Трябва ли поучително или нравоучително да припомняме и Гьотевия 

Фауст, който, силно опиянен от срещата си с Елена, възкликва: Духът 
напред – назад не гледа в този час!? Сегашното е – щастие за нас!  

20 Сенека За краткостта на живота. С., 1926, 20-21. 
21 Пак тама, с. 30. 
22 Пак там, с. 33. 
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земята се изплъзва изпод краката му23, че това „раздуто”, очевидно и са-
модоволно настояще, което царува безразделно, буди сериозно и непрес-
танно безпокойство24 у онези, които са подвластни на неговия режим. Но 
безпокойство ще има винаги, докато съществува човешка памет, и докато 
тя храни някакви предположения, тревоги, страхове, опасения от възмож-
ни атаки на забравата. Само идеологическите шарлатани или политичес-
ките илюзионисти могат да ни представят виртуални светове и ситуации, 
в които човек ще е напълно спасен от забравата, поне в нейните всевъз-
можни (разнородни и многологики) политически разновидности. Защото 
„сметките” между паметта и забравата са вечни; никога не са уредени; и 
винаги могат да бъдат пренаписвани по съвършено различни начини от 
техния сегашен изглед. А освен това хората често не се интересуват от 
истинската същност на паметта и забравата. За сметка на това, те твърде 
много се доверяват на, занимават с или се плашат от ненаучни, мистични 
и мистериозни описания и тълкувания на тези феномени. На обикновения 
простосмъртен, особено пък ако той е и недостатъчно грамотен, или е не-
културен, абсолютно нищо не му говори фактът, че забравата има своята 
(тайна и зловеща) логика и механика, които се свеждат до конкретни нев-
рофизиологични процеси, свързани със синаптична пластичност и заме-
нимост, т.е. със загубата на едни, или с появата на други, нови синапси в 
определени центрове и места на човешкия мозък.25 За такъв човек мате-
риалният субстрат на паметта или забравата е без значение. За него по-
важни са духовните измерения, въплъщения или поражения на или от да-
дени памети/забрави. Символното, въображаемото, мислимото е онова, 
което го вдъхновява или парализира, а то винаги е и на разположение на, 
в употреба от или чрез политическата наративност. 

Нашите съвременници въобще или твърде малко, много рядко 
могат да проявят интереси към онова, което са преживявали техните – 
близки или далечни, познати и непознати – предшественици спрямо 
игрите на политическите/политизираните памети и забрави. Те са ан-
гажирани със своите ребуси, със собствените си терзания или упова-
ния как да опазят своята, а и да „притиснат до ъгъла”, или прогонят 
надалече призраците на чуждата памет, или таласъмите на забравата, 
които никога не напускат душевните им обители.  

Илюзиите на политическите/политизираните дискурси, че ако 
някак успее да натика вдън земя чуждата памет, ако се барикадира с 

                                                 
23 Срав.: Артог, Ф. Режими на историчност. Презентизъм и изживявания 

на времето. С., 2007, с. 149. 
24 Пак там. 
25 Срав.: Памет, идентичност, съзнание. С., 2006, с. 23. 
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нейната забрава, субектът ще е добре, са прекалено измамни и непро-
дуктивни, особено в по-големи темпорални отрязъци. Защото истори-
ята, а пък и всекидневието постоянно сервират неочаквани и непри-
ятни изненади, при които се оказва, че обречената и смятаната за по-
гинала памет е още жива, и че сигурната забрава се е компрометирала 
при смяна на обстоятелствата, нравите. Упованията към, последстви-
ята от политическата забрава често са много повече плод и инстру-
мент на умозрителни, моментни настроения или на придобити нагла-
си, отколкото истинско отражение и реално възпроизводство на обек-
тивните свойства на средата.  

Всяка (историческа, политическа, морална или друга) памет 
има и собствена индивидуалност, отличаващ я характер и нрав, свое-
образен почерк, с който се разкрива на онези, които проявяват внима-
ние и заинтересованост към нейните тайни и съкровища. Притежанието 
на такава уникална „стилистика” я различава от другите типове памет. 

Ако паметта често и силно ни впечатлява със своя стил, заб-
равата сякаш не притежава такъв; или, ако го има, го използва по нео-
повестен, най-често непонятен начин. Забравата никога не демонст-
рира (публично или частно) своя моден „стайлинг”, не се перчи със 
своите моментни форми – „последен вик на модата”, нито разчита на 
известни и валидни за всеки сезон „конфекции”, които вършат чудес-
но работа въпреки смяната на времената, обстоятелствата и нравите в 
обществото и в човешката екзистенция. Само политиците, идеолози-
те, демагозите, популистите и политизираните субекти могат да при-
виждат, да й приписват модерни или изостанали от модата форми, до-
ри когато забравата се промъква с безликост, или шества флагрантно 
по най-безобразен начин. 

Както всеки знае, стилът е обвързан с някаква, иманентно при-
съща му и отличаваща го образност, която му придава колорит, екст-
равагантност или баналност, авторитет, престиж, публична репутация 
или интимно-съкровена желаност и приемливост. Но тъкмо понеже 
забравата създава и затруднения, или недоразумения със своята ос-
къдна, трудно понятна и непрозрачна образност, тя не се радва на по-
добен – трогателен – стил. И в отличие на паметта, тя почти не е на 
мода, макар че никога не излиза от обръщение. Разбира се, и забрава-
та има звездни моменти, когато тя излиза на мода и става търсена, но 
това винаги се случва, когато трябва да се извършат разправи с опре-
делени памети. Нейното кобно време, нейната мисия излизат на сце-
ната на живота, когато субектът на такива притеснени или обречени 
памети е обезсилен и обезвластен, или пък когато той сам пожелае и 
страстно призове нейното пришествие и отмъщение, за да се спаси 
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(чрез нейните услуги) от нещо друго, които го терзае и измъчва – 
силно, и даже непоносимо.  

Нещо повече, ако паметта образно удостоверява и ментално-
емоционално легитимира продължителността на минали впечатления 
и преживявания, давайки им поредни шансове да излязат отново на 
сцената на психиката и разсъдъка, забравата не е способна на тази 
щедрост, на такова великодушие и благодеяние. Забравата не про-
дължава, а без всякакви обяснения, извинения и оправдания прекъсва 
тази продължителност, лишава я от права и свободи да циркулира в 
душевността и в жизнения свят на човека.  

Ако паметта твърде често се представя като изумителна, дори 
хаотична пълнота от образи, придобиваща невероятна подреденост с 
тяхното реконструиране, с душевното влияние на съответни спомени, 
забравата нерядко се асоциира с плашеща и непонятна пустота, с 
безкрайност на липси на съдържания или на отсъствия на значения. 
Валтер Бенямин посвещава чудесни редове на деликатната тема за 
„пълнотата на времето”, което обаче би следвало и да означава кос-
вено, че забравата се оказва като някаква пречка или като пълно лише-
ние от възможност или битийност за такава пълнота. Марсел Пруст 
обаче пише и за успокоителната тишина на предвкусваното забвение.26  

Функционалността на политическите забрави е тема, която е 
своеобразно табу, защото обикновено тя не се анализира като самос-
тоятелен предмет на изследване, а само в контекста на съвсем други 
проблеми или дисекции на мнемоничните феномени. За този подход 
или маниер на дешифриране на функциите на забравата има обясне-
ния. Погледнато на универсално равнище, ако паметта има доста раз-
лични предназначения – информативни, комуникативни, емотивни, 
релаксивни (при носталгията), мотивационни, социализиращи, регу-
лативни, селективни (сакрализиращи или профаниращи) и т.н., то 
забравата притежава една единствена функция – екзекуторска-
та/смъртоносната. Тя е своеобразен, безпощаден „палач” на спомени-
те, паметовите следи на нещо/някого, доколкото обуславя убийство, 
отнемане на жизнеността и валидността на смисловите и аксиалните 
референции на паметовите констелации, които тя изпровожда в неби-
тието. Тя обаче е и такъв специфичен – брутален, или коварно-
перфиден – убиец, който не се нуждае нито от алиби за своето прес-
тъпление, нито от амнистия за чудовищността си. Там и тогава, къде-
то и когато забравата полага своя зловещ печат, никакви други знаци, 

                                                 
26 Пруст, М. Под сенью девушек в цвету. В поисках утраченного времени. 

Т. 2. М., с. 101. 
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символи, позволения или забрани на живите ценности и норми нямат 
глас и значение. Тя е отвъд света и живота, отвъд човешките мисли 
и емоции, понеже ако някой знае нещо за нея, това означава, че тя все 
още не е напълно възприела статута си на забрава. 

Това, че забравата е убийца не само на паметта, а и на вграде-
ното в и чрез нея време, е отдавна известно на мъдреците в историята 
на човешката цивилизация. Хенри Дейвид Торо е категоричен в при-
съдата си, че не може да се убива времето, без с това да се вреди на 
вечността. Разбира се, той има предвид вечността не във физически, а 
в социален смисъл: вечността като поле за триумф или поражение на 
паметта; като гладиаторска арена на безпощадните битки между мне-
мониката и забравата; като обител на трансценденции, легитимиращи 
вярата в безсмъртието и нетленността на спомените. 

В различни научно-теоретични дискурси се анализират пози-
тивните и негативните ипостаси и функционални ангажименти на 
забравата на социално/лично равнище. В тях, обаче, се получава спе-
цифично прикриване на дълбинната същност и мисия на забравата (в 
т.ч. политическата), като се хиперболизират вторични нейни ангажи-
менти и референции, които по съвместителство могат да се използват 
при нейните употреби. Така например, когато обсъждаме положител-
ните ефекти на забравата при преодоляването на неприятни спомени 
или травми на паметта, се акцентира на тяхната полезност, обаче се 
избягва да се визира и акцентира на най-главното, че тези ефекти 
фактически представляват елиминация на мнемонични феномени, или 
на временното им влияние. 

Свикнали сме доста неправилно да описваме, а и, още повече, 
да придаваме най-различни функции на политическата забрава, която 
реално не ги притежава и използва. Защото, когато говорят за реални-
те или символичните предназначения на забравата, хората всъщност 
приказват, коментират, спорят и се разминават в представите си за 
нещо въображаемо, а съвсем не за истинското наличие, или за реално-
то влияние на забравата. Всъщност те се препират за своите възгледи 
и предположения за нея като феномен. Ако забравата е налично при-
състваща, ако тя действа с пълна сила и власт, тя не би позволила на 
нещо и никому да я забелязва и обсъжда, понеже няма да е в истинс-
кия си вид. Забравата не е материална нагледност и веществена даде-
ност, макар нейните поражения да придобиват нерядко и твърде ма-
териални видимости или веществени последици. Тя е недосегаема и 
неуловима, въпреки че е способна да докопа и улови в смъртоносната 
си хватка всичко живо и съществуващо, независимо от неговия про-
изход или ранг. Фактически и гарантирано забравеното нещо не пре-
дизвика шум, блясъци, спорове или консенсус около своето наличие и 
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дискретно влияние над жизнените светове на хората. То изобщо не 
изисква каквото да е насочване на внимание към себе си, към битието 
си. Тъкмо това е неприсъщо на политическите или политизираните 
злоупотреби със забравата, които искат тя да изглежда като жива, на-
лично присъстваща и пасивно-страдална, за да могат те да я визират, 
обсъждат и осъждат, да я линчуват или ридаят над гроба й, и пр. Заб-
равеното нещо не се нуждае от каквато да е компания, или от доб-
ра/лоша дума за него, понеже то е напуснало света на хората, поради 
което те не се интересуват от него. То всъщност само тогава е истинс-
ки валидно и реално, когато въобще не се забелязва, никой не чува и 
не полемизира относно неговата наличност и „портретните му щри-
хи”. Истински забравеното нещо е мъртвото нещо, за което никой 
няма никакъв спомен, нито пък има каквото да е желание, или за-
дължение да си припомня за негови черти. Затова единствената фун-
кция на забравата е да прокуди, да изведе от сферата на битието, на 
жизнеността дори имагинерността на спомена за дадено нещо, тоест, 
да го убие.  

Това вечно плашещо хората зловещо дихание и кошмарно при-
съствие на смъртта в и чрез проявите на забравата се визира също така и 
от Морис Бланшо, който пише, че забвението е съизмеримо със смъртта; 
че смъртта го поддържа, а то я дарява, отклонявайки и забвението на 
смъртта, и смъртта на забвението, като с това на два пъти се отклонява от 
истината.27 Както със смъртта всичко живо изчезва, така при триумфите 
на забравата погълнатото от нея нещо безвъзвратно губи своя смисъл, 
значимост. То се лишава от собственото си битие, но се сдобива с друго, 
ново битие, което символизира едно отсъстващо присъствие. По този 
повод М. Бланшо не случайно пише, че подаръкът, който прави забвение-
то, е явеност в присъствие, която е свободна от всичко присъстващо, нес-
вързана с битието, отклоняваща се от всичко възможно и невъзможно.28  

Мишел дьо Серто нарича времето „беглец”, докато Шекспир и 
Оскар Уайлд дори са по-безмилостни, назовавайки го „крадец” или 
„убиец”. Но след като времето може да бъде охарактеризирано или 
„портретирано” по този начин, то и паметта, и забравата би следвало 
по някакъв начин да носят върху челата си подобни клейма и ужасни 
присъди. Поне що се отнася до забравата, не може да има съмнения, 
че тя заслужава такава орис. Първо, понеже забравата е такъв особен 
„беглец” във времето, който е трудно уловим, често дори е напълно 
незабележим, пък и нечут от своите мишени или жертви, когато се 

                                                 
27 Срав.: Бланшо, М. Ожидание забвение. М., с. 34.  
28 Пак там, с. 38. 
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промъква взломно в техните паметни трезори, а и като ограбва какво-
то може от тях. Тя краде, но и бяга с взетото от чуждите памети бо-
гатство в никому неизвестна посока; отнася това съкровище в незри-
ми и незнайни пространства, но и за неведоми времена. И, второ, за-
щото тя е не само крадец-беглец, а и убиец, тъй като безмилостно на-
ранява и дори напълно съсипва паметовите идентичности на онези, 
които е успяла да похити. В този аспект политически декретираната 
или рекламираната забрава, въпреки и независимо от всевъзможните 
позитивни препоръки и хвалби, които политически заинтересованите 
от нея й дават, винаги е с мародерски манталитет. Тя има характер и 
нрав на завършен „крадец-рецидивист”, а също така и на „убиец-
рецидивист”, и на неизлечим маниак, който никога не може да се 
върне в правия път, да се превъзпита, да промени радикално своите 
връзки и обноски с паметите, към която е насочил и своето внимание. 

„Интимната” връзка, съдбовната обвързаност между забравата 
и смъртта открай време е повод и начин да бъде дискретно или флаг-
рантно отбелязвана, а и коментирана. Забравата винаги – гласно или 
подразбиращо се, – се асоциира с тревогите и притесненията, със зап-
лахите, неканените, ужасяващите, или гибелните пришествия на 
смъртта. 

Тази ужасяваща атмосфера, връхлитаща с представите за заб-
равата, е прекрасно описана от блестящия познавач на дълбините на 
човешката душа Марсел Пруст, който пише, че най-жестокото нака-
зание е пълното забвение, което е тихо като гробищната атмосфера, 
но и което ни разделя от тези, които обичаме най-много на света.29 
Това забвение е неотвратимо, човек не може да го предвиди, да се 
спаси от него, понеже то е доста бързо, стремително спускащо се над 
съвсем близкото минало подобно на рикошет30.  

Леталният ефект на забравата създава много превратни усе-
щания и представи. В повечето случаи хората са склонни да мислят, 
че, когато забравят за някого, той сякаш е мъртъв за тях. Дали обаче е 
така в действителност? Не е нужно да се привежда семплият пример, 
че забравеният може да е жив и здрав, да води пълноценен живот ня-
къде. Но дори да е напуснал „земния свят”, фактът, че другият човек 
го е забравил, въобще не е никаква солидна гаранция, че няма хора, 
които да го помнят – с добро, или с лошо. 

                                                 
29 Срав.: Пруст, М. Беглянка. В поисках утраченного времени. Т. 6. М., с. 34. 
30 Срав.: Пруст, М. Обретенное время. В поисках утраченного времени. Т. 

7. М., с. 149. 
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Впрочем, смъртният ужас, който субектът може да изпитва 
дори и само при мисълта, че е вероятна или сигурна жертва на забра-
вата, е описан от Марсел Пруст, който предлага асоциацията за затво-
рения лъв в клетка, който забелязва намиращия се там питон, при което 
лъвът съвсем се вцепенява от ужас, че ще бъде погълнат от питона.31 

Следователно, „смъртният” ефект се крие не в обекта, а в су-
бекта на забравата. Това много проницателно го забелязва още 
Марсел Пруст, когато подчертава, че смъртта отнася всичко, поради 
което самата забравата не е смърт на тези, за които трябва да си 
спомняме, а е смърт на онези, които са ги забравили – по най-
различни причини.32 Пруст не е самотник в тези идейни брожения и 
твърдения, защото и Дж. Пек също пише, че убиването на време е са-
моубийство. Както добре знаем, забравата е непреднамерено или съ-
вършено умишлено убийство на определено социално, или културно 
време. 

Назад в историята и от дълбините на времето Хезиод гръмог-
ласно се провиква, а заветът му кънти и в нашето историческо съвре-
мие, че истински велик е този, който успява да овладее времето си, – 
което не значи да го убие, а да го оползотвори умело и за перспектив-
ни каузи; тоест, който успява да хвърли мостове през времената, а не 
то потъне в техните мътни талази. 

Забравата не е способна нито да подмлади, нито да състари 
дадени истини или сакралности. Тя може единствено да ги обезличи 
или прокуди завинаги от битието на хората, като ги убива за тяхното 
внимание, мисъл, чувство и за жизнените им прояви. Да са убити по-
добни истини или сакралности, значи да не съществуват – реално 
или символично, – за човешката душевност и битийност, да нямат 
пръст в човешката съдба. А точно от такова отклоняване на внимани-
ето, от подобно отсъствие на занимания на мисълта и емоцията с тези 
или с подобни на тях истини и сакралности винаги има нужда поли-
тическата забрава. Тя ограбва разнообразието и смисловото богатство 
на миналите или на обречените в настоящето истини и сакралности, 
като ги праща в небитието. 

Нещо повече, Пруст споделя, че забравата е отсъствие на па-
мет, или пък че тя е памет, имаща отрицателен знак, тъй като съх-
ранява в себе си отрицанията на нещата, които е погълната. Тоест, че 
тя е вместилище на отрицателни знаци. Ако възсъздаването на спо-

                                                 
31 Срав.: Пруст, М. Беглянка. В поисках утраченного времени. Т. 6. М., с. 16. 
32 Срав.: Мамардашвили, М. Лекции о Прусте. Психологическая тополо-

гия пути. М., 1995, с. 407. 



104 

мените е нещо позитивно, защото възкресява конкретни неща, то заб-
равата е тотално негативна, тъй като тя не ражда нищо, не пресъздава 
и не утвърждава.33 И, по-точно, Пруст директно и недвусмислено по-
сочва, че „забвението е не нещо повече от отрицание, отслабване на 
мисълта, която престава да бъде способна да възсъздава някаква черта 
от живота и е принудена да я замени с условни и безразлични образи”34.  

Пруст е категоричен, че забравата изтрива всичко, но това го 
хвърля в смут, понеже тази присъда по никакъв начин не може да 
предложи каквото да е що-годе сносно обяснение на човека, който 
искрено и пламенно вярва в безсмъртието на душата, как занапред, 
след като знае за нейното наличие, ще може вече и да се примири с 
нея.35 На друго място – в „Пленница”, – приравнява забравата с без-
различното възпоминание.36 На трето място пише, че забвението неу-
държимо води и към угасване на желанията.37 

Анализирайки „В търсене на изгубеното време” на Пруст, Ме-
раб Мамардашвили специално подчертава, че забравата разтваря ме-
тафизическото апостериори, а човек сам се оказва вътре в неговите 
априорно очертани рамки.38 Наистина, мъртвият човек няма нужда, 
пък и не е способен да носи товара на метафизични констелации. Това 
може да стори единствено и само живият човек. Ала живият човек, 
който е изгубил в душата или в разсъдъка си метафизичните образи и 
стойности на другия, когото е забравил, се оказва не по-малко мър-
тъв, макар и по твърде специфичен, но и незрим за него начин. 

С известна условност може дори да се каже, че забвението 
предизвиква „двойно убийство”: символно – на обекта, реално-
духовно – на субекта на забравата. То ражда и парадокс, който се със-
тои в това, че забравеният мъртвец не изпитва нищо, а забравилият го 
жив човек може понякога да се разкайва, даже да се обвинява, че го е 
забравил. Не е ли така и при реалното убийство: мъртвецът не изпит-
ва нищо към своя убиец, но последният може да го загризе съвестта, 
да съжалява и да се ужаси от факта, че е убил не само друг човек, а и 
самия себе си, тъй като е умъртвил човешкото в личността си. В 

                                                 
33 Пак там, с. 139-140. 
34 Срав.: Пруст, М. Содом и Гоморра. В поисках утраченного времени. Т. 

4. М., с. 96. 
35 Пак там, с. 226. 
36 Срав.: Пруст, М. Пленница. В поисках утраченного времени. Т. 5. М., с. 

108. 
37 Срав.: Пруст, М. Беглянка. В поисках утраченного времени. Т. 6. М., с. 17. 
38 Мамардашвили, М. Лекции о Прусте, с. 407. 
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крайна сметка, Левски и Ботев не питаят нищо към своите отрицатели 
или хулители в нашето гнусно време, а пък именно последните са 
убили българското в самите себе си. 

Тази особена картина можем да видим и в примера със случи-
лото се в прехода. Много хора, увлечени в еуфорията и вандализма 
към паметта за миналото, днес горчиво съжаляват себе си и упрекват 
себеподобните, че, съсипвайки историческата памет за българското и 
българщината, са убили патриотичното и човешкото в самите себе си. 
Те вече почват да гледат с други очи към онези, по които са се водели, 
които са ги карали да вярват, че няма защо да се гордеят с някакви 
фикции за миналото, или че паметта за предците не носи никакви 
конкретни ползи и облаги за сега пулсиращия им живот. Това ги при-
нуждава да мислят, че са съучастници в убийството на смисъла на 
живота си. 

В политическата практика този парадокс се реализира по най-
различни начини. Факт е обаче, че при преосмисляне или преоценя-
ване на дискурсите за забравата винаги се появяват и съответни до-
пълнителни (обяснителни, или оправдателни) дискурси. В тях или 
чрез тях забравящият субект може да търси пътища и средства да 
компенсира, или да преформатира стойността и значението на своята 
предишна забрава, която е готов в този момент да замени с коренно 
противоположно или аналогично припомняне. 

Разбира се, „умъртвеността” на забравеното е и твърде отно-
сителна величина. Никоя забрава не може тотално или безвъзвратно 
да унищожи абсолютно всички следи от някое значимо събитие, или 
от идеите и делата на някоя велика историческа фигура. Затова и не-
избежно, а и закономерно, след известно течение на времето, след съ-
ответни обрати на историята, винаги се създават (повече или по-
малко) благоприятни обществени ситуации, при които, като феникс 
от пепелта на миналото, да избликнат и полетят в просторите на со-
циалните комуникации, реалности и нрави питания, дебати и полеми-
ки за истинската същност и стойност на уж завинаги забравените съ-
бития и фигури. 

Току-що визираната особеност на забравата е, от една страна, 
нещо злощастно, но – от друга страна, – е и проклятие за политичес-
кото. Що се отнася до второто, това е така, въпреки че политиците от 
всички епохи и времена хранят упования и надежди, че ще могат да 
накажат с вечна забрава, да изличат до корен спомена на противници-
те си. Подобни упования и надежди (може да се каже със сигурност) 
са винаги фатално обречени. Те са предварително осъдени на истори-
ческа несъстоятелност или невъзможност, защото въпреки желанията, 
или независимо от волята на властниците именно техните жертви 
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след някое време отново възкресяват паметта, ореола на уж навеки 
забравеното.  

Впрочем, това съвсем не е само някакво абстрактно-теоретическо, 
хипотетично предположение, защото то има „зад гърба си” като необори-
ма защита и „свидетелските показания” и на експерименталната психоло-
гия. Последната досега не е установила, а и с абсолютна сигурност доказа-
ла докъде стига, къде е финалът на човешката памет, както и как може със 
стопроцентова сигурност да се докаже безусловното наличие на забравата 
за нещо. Все още никой не е успял да проникне във, а и цялостно да „кар-
тографира” всичките територии или лабиринти на безсъзнателното, където 
уж или вероятно трябва да се крият призраците или неведомите съкро-
вищници на някои типове забрави. 

Нещо повече, експерименталната психология доказва, че има 
равнища или зони, в които човешката воля е съвсем безсилна да запо-
вяда или да проведе съответно изваждане на точно определени арти-
кули от твърде богатата „съкровищница” на спомените. Парадоксът 
тук се състои и в това, че в съзнателно състояние човек изобщо не 
може да си припомни за нещо, което сякаш напълно е забравил, или 
знае със сигурност, че не помни, даже и да положи всички свои инте-
лектуални способности, а и цялата си воля. Но щом се постави под 
хипноза, това негово безпомощно състояние се променя радикално, 
като той си припомня невероятни детайли от иначе (уж абсолютно) 
забравеното. Това положение дава и основание на психолозите да 
смятат, че ако нещо е веднъж попаднало в паметта на човека, ако то е 
оставило там някакви мнемонични следи, то никога вече не може да 
бъде напълно забравено; и въпросът опира само до това кога, при как-
ви условия и с какви средства това вече уж неспомняно нещо може да 
изплува на повърхността, да се завърне в обителта на паметта, и да 
стане предмет на разсъждения. Именно затова си позволявам да твър-
дя, че политическата забрава е проклятие за политиците, тъй като 
те никога не могат да притежават сигурен монопол за наличността й, 
а имат възможности единствено и само спекулативно, манипулативно 
да я обсъждат, без обаче да са абсолютно убедени, че тя няма никога 
да се върне или пък да ги накаже. 

Това съвсем не значи, че в думите си, в публичните си призо-
вавания или заклинания по повод необходимостта, или закономер-
ността техните врагове да бъдат наказани и белязани със смъртното 
клеймо на историческата и политическата забрава, политиците не мо-
гат/трябва да изглеждат или да внушават на обществеността, или пък 
само на някои групи от нея, че са абсолютно сигурни в правотата на 
това, което приказват. Именно тяхната словесна убедителност и кате-
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горичност може да се приемат и оценят от хората като сигурен знак 
или солиден аргумент, че забравата е сигурна, неотменима.  

В този план гарантираността на абсолютната политическа заб-
рава е много повече плод, отражение, а и средство на политическа вя-
ра, отколкото на политически разум. Последният, дори когато е в 
неблагоприятно положение, когато е притиснат до стената, е този, 
който има възможност да разобличи спекулативността и манипула-
тивността на подобна вяра, да направи публично достояние и осъжда-
не нейната инструменталност. Затова моментите на просветление на 
политическия разум, на завръщането му към изпълнение на истински-
те и нормалните му – критични и осъдителни – функции винаги са 
съпроводени от дезавуиране и деструкции на властово наложена вяра 
в пълната забрава, която трябва да е вечна присъда или съдба на вра-
жеските памети и идентичности. 

С течение на времето стихват политическите и политизирани-
те страсти, смаляват се ролята и значението на разнородните и много-
ликите зависимости, връзки и ангажименти с властово декретираните 
и натрапените (назад във времето) политически памети и забрави. То-
ва неизбежно води и до спокойни, трезви, реалистични, но и многопо-
сочни преоценки или присъди за техните същности, особености, фор-
ми, степени на публични/персонални присъствия и предназначения. 
(Само в особено напрегнати, критични ситуации или в моменти, нап-
ример, на изборни кампании, отново се възраждат таласъмите на по-
литизацията, или идеологизацията на събитията и хората.) Промяната 
в „относителното тегло” на такива памети и забрави, дори преминава-
нето им в по-друго „агрегатно” състояние – защото в миналото са би-
ли в „твърдо” или „течно” състояние, а пък сега, при коренно измене-
ните реалности или нрави, вече са придобили газообразна форма, но 
пък и по-ефимерно влияние над съзнанието, или битието на хората, – 
неизбежно обуславя кардинална промяна и в техните смислови и цен-
ностни „котировки”. 

За подобни сериозни трансформации от съществена важност е 
настъпилият или господстващият в социалните/политическите полета 
контекст. Духът на времето, пулсът на историята, конвулсиите на 
социума или „виденията” на политиката по своему се отразяват на 
пейзажа и смислово-ценностния климат на настъпващите или отстъп-
ващите контексти. Особено в бурни, смутни, преломни исторически 
времена, при нажежени докрай обществено-политически нрави, теми-
те за паметта и забравата са неизбежни, но и болезнени. В подобни 
динамични и противоречиви контексти прекрояването на историчес-
ката или политическата памет не минава без съответни ревизии и на 
забравата. Тя започва да променя твърде осезаемо своя смислов и 
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ценностно-нормативен статус. От нищо или от незначително, пренеб-
режимо, периферно нещо тя се превръща в нещо, което е твърде важ-
но и значимо, което се облива с внимание и символна власт, и което 
придобива все повече реално, централно място в сегашната историч-
ност и дискурсност. Това е понятно, защото в битките за жизнено 
пространство новите дискурси за паметта и забравата трябва да отст-
ранят, или да унищожат предишните такива, или поне да им отнемат 
достатъчно от властовия статус, за да ги направят по-безопасни и по-
безсилни. 

Фактически се извършват особени преходи или превъплъще-
ния. Неисторизираната забрава сега вече (внезапно или постепенно) 
се превръща в значима историчност, а предишната официализирана 
история се разжалва, понижава в ранг, дори става забрава. 

При такива контексти неминуемо на сцената на историята или на 
арената на политиката се появяват и всевъзможни изопачения, или фал-
шификации на дискурсите за паметта и забравата. Както сочи А. Леопа, 
при новите реконструкции на историческото минало все по-голямо значе-
ние придобиват и паметта, и забравата. Властово се налагат режими на се-
лекция и употреба и на дискурсите за паметта, но и на тези за забравата.39  

Подобни брутални или перфидни злоупотреби с разнообраз-
ните дискурси за паметта и забравата придобиват не само целенасо-
чен, а и системен характер.40 Новите власти принуждават научните 
институции и изследователските кадри, работещи по тях, спешно и 
радикално да променят своята методология и оптика, да лансират и 
отстояват в публичното пространство най-вече визии, които са изгод-
ни за моментни властници.41 Тези процеси и тенденции могат да се 
предшестват или синхронно да се съпровождат и от техни „огледални 

                                                 
39 Леопа, А. Историческое сознание как фактор социальной стабильности 

в условиях глобального кризиса. Красноярск. 2014, с. 72. 
40 Виж подр.: Леопа, А. Трансформация исторического сознания в пере-

ходный период истории конец ХХ – начало ХХІ века. Красноярск, 2012, 
с. 35. 

41 В известен смисъл, при тези радикални обрати или преврати в дискур-
сите за миналото няма кой знае какво значение каква е идеологическата 
и партийно-политическата принадлежност на съдниците и „оценители-
те” на истинността и полезността от рокадите на паметта и забравата. 
Както виждаме от родната преходна история, и десни, и леви съвместно 
и едновременно, макар в доста различна степен или форма, активно 
участват в крутото преобръщане на дискурсите за миналото, както за 
паметта, така за забравата. 
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копия” в медийните пространства и продукции, което още повече 
увеличава и ускорява инструментализацията и спекулацията с исти-
ните за паметта, или за забравата. Хората биват засипвани от непрес-
танни лавини от – властово декретирани и налагани – манипулирани 
дискурси за запомненото или забравеното. Това състояние неизбежно 
провокира и катализира всевъзможни дезориентации в дискурсивните 
полета и визии за паметта/забравата, които на свой ред предизвикват 
конкретни съпротиви. В общите очаквания за обективно, безприст-
растно, достоверно и коректно към историята и фактите препрочитане 
на дискурсите за паметта/забравата се получава нещо съвсем различ-
но – взрив на субективни и дори крайно субективистични преценки и 
присъди, непрестанни експлозии на пристрастно, невярно и непочте-
но боравене с Историята. Битките за миналото добиват одиозни кон-
тури и значения. Те не се ограничават само с фокусиране към сферата 
на паметта, а все повече се ангажират и с интереси и анализи в сфера-
та на изтласканото, забраненото, елиминираното от официозно скрое-
ните памети. Както в психоаналитичните сеанси, където сублимация-
та на подсъзнателното извежда на повърхността на съзнанието табуи-
рани, автоцензурирани и дълбоко потънали неща, така при новите 
прочети, прередактирания или пренаписвания на историята, паметта и 
забравата винаги се стига до изригване на неща, които са нелицепри-
ятни, пошли, срамни и позорни, но сега се оказват потресаващи и 
кошмарни истини за някого. В подобни моменти психиката и съзна-
нието на субекта се превръщат в бойни полета, по които се водят без-
пощадни битки между миналото и настоящето, но и между морала и 
политиката. А пък е много лесно да се узнае от коя страна на фронто-
вата линия има повече жертви! При тези яростни баталии, с реверсия-
та към, с реверансите към и с ренесанса на забравеното хората започ-
ват да недоумяват коя е същността на историята – паметта или забра-
вата, понеже двете все повече се припокриват, а пък и взаимно смис-
лово се изтощават.  

В известна степен тези драматични и нелицеприятни транс-
формации на паметта и забравата обуславят и катализират съответни 
властови, поръчкови проекти и ангажименти на занимаващите се с те-
мите за паметта и забравата. Упреците, критиките и разобличенията, 
че старите дискурси за паметта и забравата са били политически фор-
матирани в предопределени смислово-оценъчни калъпи, че са били 
идеологически поръчкови имат само частичен ефект, понеже хората 
осъзнават, че и новите дискурси са не по-малко произведени в съот-
ветни матрици, а пък и конвейерно пласирани в социума. Лошите 
ефекти от всичко това са, че историческите, а пък още повече и поли-
тическите наративи за паметта и забравата все повече започват да из-
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глеждат като преки или косвени оръдия, обяснения и оправдания на 
конкретни властови игри, планове и сценарии. Историческата памет 
на обществото не само за съвсем прясното и близко минало, но и за 
много по-далечното твърде бързо се превръща в малотраен или суро-
гатен продукт, в „менте”, което е предварително замислено, а и е 
утилитарно пласирано в публичните и персонално-екзистенциалните 
хронотопи. Така историческата памет всъщност се оказва отражение, 
но пък и инструмент на политически поръчки, ултиматуми и команди 
от страна на властимащите, и на аморален конформизъм на учени, 
културтрегери, медии и социума. Както подчертава и А. Леопа, при 
такива пертурбации историческата памет се преработва до неузнавае-
мост. Драстично забележими стават пренаписването, меркантилното 
пресъздаване или тълкувание, съзнателната профанация, но и субли-
мацията на незначителни епизоди и казуси, на които се придава епо-
хален смисъл, а и значимост.42  

Всичко това не е само теоретическа констатация или анали-
тична визия, тъй като и в рамките на злополучния български преход 
към демокрация станахме свидетели на неговите най-извратени фор-
ми и най-отблъскващи въплъщения. Цели научни и културни инсти-
тути, изследователски поколения или знакови творци конюнктурно, 
или заради страх от репресии, загуба на трудовото място и пр., се 
втурнат да се „реабилитират” пред новите властимащи, да сервилни-
чат или угодничат на новите идеологически мандарини и режими. В 
този масов „творчески” поход към „преоткриване на истините” (за 
преди това неглижирани, табуирани или забравени исторически сю-
жети, или дискурси) твърде отчетливо изпъкват и моралната нечис-
топлътност, меркантилността, подлостта и политиканското лицемерие 
на жреците на духа, пазителите на истините за историята; на интели-
генцията, която сега придобива черти и ентусиазирано усвоява анга-
жименти, който я отдалечават от нейния исторически, духовно-
сакрален статус в предни времена. 

Предателството, измяната, апостазията е вечна тема на и за 
човешките същества. 

Предателството на универсалната мисия на интелектуалците и 
интелигенцията сега се извършва и по исторически познати, но и по 
съвсем различни, нови начини или орбити, които обаче винаги имат 
асоциален, аморален, недемократичен или антихуманен резон. Това 
предателство е разобличено по блестящ начин в предишни истори-

                                                 
42 Срав.: Леопа, А. Историческое сознание и кризисный социум. Красно-

ярск, с. 111. 
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чески времена и съвсем далечни (на днешните) обществени нрави.43 В 
нашата съвременност то добива крайно одиозни, дори невероятно 
потресаващи измерения или гнусни въплъщения. С неговите публич-
ни гастроли историята се преобръща наопаки. Излиза, че всичко, кое-
то е било в „трезорите” на валидизираните исторически памети, не 
заслужава внимание и признание, но всичко, което е било уж или ре-
ално забравено е самата истина и еманация на нашата драматична – 
преднамерено скривана, или пък непозната – историчност. Еманципа-
цията от лъжите за и в историята се осъществява чрез отчуждение и 
бягство дори от очевадни или неподлежащи на никакво съмнение ис-
тини за предишни събития. Ироничният патос на постмодерната ра-
ционалност – в пределите на преосмислянето и преоценяването на ис-
торията, на дискурсите за паметта и забравата – се преобразува и в 
откровено циничен етос на онези, които са призвани да открият и 
оповестят Истината. 

Постмодернисткият уклон или бяс, чиито „сенки са вградени във 
сводовете” на съвременната политическа и идеологическа рационалност и 
прагматика, се прехласват от безспирното деконструиране, развенчаване 
и опровержение на абсолютно всичко, в т.ч. на свещени, исторически 
дълготрайни, дори вечни човешки ценности, постижения. От тях не могат 
да се спасят паметта и въображението. Това дава шансове на забравата.  

При подобни манипулации отечествената ни история губи вся-
каква своя автентичност и автономност, а се превръща в копие и 
средство на задгранични визии и проекти, които преследват ангажи-
менти, съвсем различни от чисто научните и културните. Това не е 
безпочвено твърдение или неоснователно съждение, защото то е бро-
нирано с неопровержими факти. Карат ни да се откажем от нашите 
дискурси за историята, които са изковани в епични борби, заплатени с 
народна кръв и много страдания, а да приемем и да се преклоним 
пред дискурси за фалшива митология, или за илюзорността на исто-
рическите ни дискурси, които чужди страни и „безпристрастни” фон-
дации ни налагат. В подобни драматични и срамни ситуации изкуст-
вото на паметта се превръща в гнусна халтура, в потресаващо пошло 
занаятчийство, което конюнктурно, нескрито или перфидно, неспирно 
произвежда, а и пласира (по всякакъв начин) кичозна историография. 
Полуфабрикатите на историческа дискурсивност правят памет-
та/забравата нещо друго, прекалено конюнктурно, просмукано от 
днешните пристрастия и интереси, прогизнало от непочтеност, амо-
рализъм, нихилизъм, цинизъм дори към най-святото за паметта ни.  

                                                 
43 Виж подр.: Бенда, Ж. Предательство интеллектуалов. М., 2009. 
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Такова политизирано/идеологизирано отношение или бораве-
не с историческата памет неизбежно отваря широко „царски врати” за 
нашествия или вакханалии на забравата, която е призована от онези, 
които желаят крута промяна в йерархиите на паметта. Забравата се 
използва като временна, твърде стабилна монета за разменните отно-
шения между различни, остро враждуващи помежду си паметови кон-
стелации и наративности. Който успява да се сдобие с нея, който я 
притежава повече в своите символни и властови джобове и кесии, той 
е способен да се възползва от нейните услуги, за да пренареди йерар-
хиите на позволените и фаворизираните, а и на дискредитираните и 
репресираните паметови конфигурации, които пребивават, остро си 
съперничат в публичния живот. Със своите пришествия и господства, 
политическата забрава променя статуса и патоса на конкретни поли-
тически идентичности, като ги изтласква към периферията или пък в 
небитието, с което създава перспективи и гаранции, а и терени за ов-
ластяване на други. 

В този смисъл политическата забрава се призовава или за да 
удостовери публичната тайна, че дадена памет се амортизира и дори 
агонизира, или да предизвика процеси, утвърди тенденции на хипе-
ринфлации на чужди, вражески паметови идентичности. Тя винаги е 
ангажирана с тежки мисии от типа на наказателни, прочистващи опе-
рации на фронтовата линия и в тила на опониращи и противникови 
паметови идентичности; и за да може чрез тях да прикрие прегреше-
нията и престъпленията на собствената памет. И в двата случая става 
дума за символно развенчаване или опозоряване, а след него и за 
практическо, и публично нагледно, демонстративно убийство на про-
тивникови памети. Защото в политиката никой искрено не желае да 
извърши самоубийствени покушения над собствената си памет, която 
дълги времена му е служила предано, но и всеотдайно.  

В научната теория отдавна се говори/пише за особеното „из-
куство на паметта”. В този ракурс трудовете на Франсис Йейтс и 
Патрик Хътан са доста емблематични.44 За жалост никой от двамата 
не поставя в обективите на научно-изследователските си анализи 
твърде деликатната тематика за истинския произход, но и за полити-
чески – умело, или нескопосано – прикриваните мисии или роли на 
„изкуството на забравата”. 

Може обаче със сигурност да се твърди, че в полетата на по-
литическата и идеологическата, а още повече и на политизираната, 
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или идеологизираната дискурсивност, „изкуството на забравата” съв-
сем няма периферен статус, допълваща функционалност. То е почти 
равноправно и даже при определени ситуации има по-голяма тежест и 
сила. Това е особено релефно забележимо в преломни исторически 
времена и в тежки кризи, когато стожерите на официалната история 
се разклащат и подлагат на солидни ревизии. 

На хребета между две исторически епохи винаги се случват 
неординерни събития. Много от тях излизат от коловозите на отдавна 
утвърдени ценностно-нормативни конвенции или социални практики. 
По този повод Винсент Декомб отбелязва, че „епохалното мислене 
отхвърля всичко, което сякаш се отнася до нравите, всичко, което ка-
то че ли носи етически характер. Епохалното мислене се стреми да 
установи отношение между изменението на човешкото съществуване 
и метафизическите предложения, изказани от философа”45, идеолога 
или политика. Разправата с бремето и мрачната сянка на миналото, и 
пламенната защита на раждащото се ново време и общество винаги се 
съпровождат от изблици на съмнения, подозрения, скептицизъм и да-
же цинизъм към публично утвърдените (от стари режими) дискурси 
за паметта и забравата в това общество. Метафизичната зареяност, 
отвлеченост, абстрактност, непроницаемост, а и непонятност на опре-
делени дискурси за забравата се свалят с гръм и трясък, със светкави-
ци и бури на земята на обществено-историческия и политическия жи-
вот. Такива дискурси стават прекалено натрапчиво забележими, ог-
лушителни, напористи, годни и способни на неочаквани изненади, 
колосални сътресения или разрушения в жизнените пространства на 
обществото, някои групи и хора. Сега те се превръщат във важни 
елементи на паметта, която е сложена на Прокрустово ложе, за да бъ-
де изтезавана или мъчително убивана от по-силните на момента. 

Обратно, довчера царствено изглеждащата памет е принудена 
да се барикадира, панически да отстъпва или да се предава под напора 
и атаките на паметта-забрава. Тези безпощадни и кръвожадни баталии 
между паметта и забравата, между забравата, която сега става лична и 
властна памет, от една страна, и паметта, която вече изпуска властта и 
емигрира в провинциите на публичните настроения и нагласи, която е 
сурово осъждана и изпращана в каторгата на символните обезличава-
ния, обезвластявания, от друга страна, предизвикват внезапни експло-
зии или пък продължително глъхнещи взривове в обществено-
историческия патос и в политическия статус на крупни човешки общ-
ности. А проекциите на този взривен исторически и социален патос 
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не признават старите рамки, предишните ценностно-нормативни и 
дори смислови координации и субординации. Те пледират и безпо-
щадно се борят за коренно нови смислово-аксиални критерии и тех-
нологии, с които паметта и забравата могат/трябва да придобият съ-
вършено различни модалности. Както ентусиазмът, така и отчаянието 
провокират радикални пробиви и дори изстъпления спрямо официал-
но декретираните и властово натрапваните дискурси за паметта и заб-
равата. Онова, което до подобни сюблимни моменти е било отстраня-
вано, периферно изтласквано и табуирано, сега мощно се врязва и ус-
тановява в центъра на събитията. Напротив, това, което преди е било 
в центъра на властта или обществения живот, сега е подложено на ог-
ромен, динамично-противоречив натиск, който трудно може да поне-
се. Историческите катаклизми и властовите бури преобръщат тотално 
всичко, а и наопаки. Рокади се извършват не само по върховете на ре-
алната политическа власт, но и по върховете на символните йерархии 
на обществото, при което дискурси за паметта и забравата, които до 
тези кобни моменти са били в подземията на социума, сега мощно и 
устремно се издигат, превземат териториите, пък и институционални-
те върхове на властта. 

Обратно, дискурси, които до тези фатални времена/моменти 
са били фаворизирани, обливани със специално внимание и солидна 
защита, сега биват (по-скорострелно или по-мудно) изоставяни, пре-
давани дори от техни (най-верни преди това) защитници. Тези дина-
мични, главозамайващи съвременниците на такива радикални съби-
тия, процеси преобръщат наопаки немалко от циркулиращите във 
взривения социум дискурси. В шеметния кръговрат на смяна на роли-
те и значенията, дискурсите за паметта и забравата често демонстри-
рат парадоксални и абсурдни логики, които обаче се възприемат, ма-
сово се адмирират, провокират съответни акции в подкрепа на техни-
те светли каузи. 

Първоначалните апели и обяснения на защитниците за изме-
нение на валентността на битуващите и прииждащите дискурси за 
паметта/забравата обикновено са свързани с упреци и критики към 
монизма и спекулативността на господстващите дискурси. Излязлата 
от мрака, сенките на забравата памет неистово и натрапчиво оповес-
тява свои претенции и очаквания към властта, държавните институ-
ции и гражданското общество. Тя разпалено и гръмогласно иска сво-
бода и плурализъм, чрез които предишни господстващи идеологичес-
ки и политически рамки, табута и догмати да бъдат отслабени, дори 
завинаги премахнати. Публичните аспирации и обосновки за желани-
те (от нови политически или идеологически „играчи”) промени се ба-
зират на подозрение към, неприемане и дори на тотално отхвърляне 
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на властово-инструменталния универсализъм, който вкарва под своя 
единен смислово-оценъчен знаменател разнородни дискурси, от една 
страна, а, от друга – редуцира или безцеремонно изхвърля „от оборот” 
неприемливите за него. 

Паралелно с това се забелязва, че нахлуващите при подобни 
драматични, радикални преобразувания в социума плурализми са не 
по-малко формални и спекулативно-инструментални. Разликата е, че 
са с обратен полярен заряд от старите и властвалите. Това различие 
им дава основание, енергия и настойчивост да искат и изискват про-
мени, понеже са нещо ново, неопитано, неосквернено, непохабено, 
достатъчно непреживяно. Прехласването по гръмогласно оповестява-
не на края на идеологиите и митовете реално е съпроводено от бру-
тално или дискретно качване на троновете на властта в държавата и 
обществото на друг тип идеологии, от сакрализация на противопо-
ложни митове, а те водят със или след себе си процесии на крупни, 
пищни, или на малки, мизерни памети. 

На този начален етап, който може да продължи и много дълго 
време, обикновено не се налага нов, общовалиден универсализъм и 
общоприета йерархия на дискурсите. А това неизбежно води до еска-
лация на напреженията, до остри противоречия и конфликти, до 
умишлено провокиране на казуси за дискредитация на едни, но пък и 
за преференции за други дискурси. 

Разбира се, всички такива политически сътресения или идео-
логически ерупции няма как да не се отразят върху състоянието на 
старите и новите фреймове, свързани с утаеното или с радикално 
променящото се отношение към официализираните памети, а и към 
властово табуираните забрави, които в смутните времена започват 
драматично да се видоизменят, като вторите от апокрифни ускорено 
започват да се официализират.46 И, обратно, властово подкрепяните, и 
официално субсидираните дискурси за паметта и забравата сега за-
почват да се огъват под мощния напор на времето, историята и живо-
та. Разнородните и многолики фреймове за паметта и забравата поч-
ват да се въвличат и в турболенциите на исторически събития, и на 
политически/идеологически пристрастия. Създават се очаквания и 
претенции, настроения и нагласи, че нещо в съдържанието и формата, 
във функционалността или пък в периметъра на действие на проти-
востоящите фреймове за паметта или забравата трябва да се пипне, 

                                                 
46 За същността, особеностите и функциите на фреймовете виж подр.: 

Гофман, Э. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневнего опы-
та. М., 2003. 
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или доизкусури по политически мотиви. Трескавото внимание към, 
неспирните обработки на дискурсите за паметта или забравата неиз-
бежно водят до временна мобилизация на социални енергии, до ско-
рошно отмаляване/разсейване на вниманието, ескалация на безразли-
чие, отчуждение от тях. Това е свързано не само с осезаеми промени в 
когнитивния патос към тези дискурси, а и с динамично-
противоречиви изменения в тяхната афективна консистенция в соци-
ума.  

С радикалните промени в политическата инфраструктура на 
държавата и обществото претендентите за власт или новите управни-
ци искат не само да променят коренно когнитивния ландшафт в соци-
ума към дискурсите за паметта и забравата, но и да преобърнат емо-
ционалните нагласи на големи маси хора към историята и политиката 
в нея. Това има и своето обяснение, а, донякъде, и оправдание. Поли-
тиците добре знаят, че ако успеят да изменят ефектите на когнитив-
ния дисонанс в някои общности, ще успеят. Само ако „сложат ръка” 
върху емоционалните настройки и ако могат да манипулират настро-
енията и афектите на масите, те могат да имат гаранции, че техните 
цели и планове могат да имат реализация. За да се стигне до това по-
ложение обаче, са нужни доста солидни промени в емоционалната 
картина или в афективния пейзаж на обществото. 

Това е неизбежно, понеже няма идея, която да е и напълно 
стерилна откъм наличие на някакво (колкото и малко да е) емотивно 
съдържание в нея, както няма чувство, в което по някакъв начин, в 
някаква доза да не присъства някаква идейна консистенция. Така че 
политиците улавяйки, а идеолозите манипулирайки едното, влияят на 
другото.  

От една страна, радикалната промяна на смислово-
ценностната „валентност” на дискурсите за паметта или забравата 
обуславя съответни обрати в чувствата и настроенията, с които ма-
сите посрещат, или съучастват при разместването и преобръщането 
на пластовете на историята. Предишните стабилни, дълготрайно фор-
мирани чувства към господстващите дискурси за паметта/забравата 
почват да се разклащат и отслабват. След като „онези горе” – по вър-
ховете на властта в държавата, политиката, науката и културата – 
почват да се съмняват в и да отстъпват от предишни стереоти-
пи/стандарти към паметта и забравата, обществеността трябва да се 
съобрази, и да предприеме нещо. Отначало плахо и нестабилно, но с 
течение на времето все по-дръзко и мащабно новите дискурси за па-
метта или за забравата изплуват все по-нагоре, отвоюват жизнено по-
ле, предизвикват моментен/дълготраен интерес към себе си, обзавеж-
дат се с нови властови статуси и ресурси. Това води до радикални 
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промени в емоционалния патос и гражданския етос на хората към тези 
дискурси, към изменения в тяхното битие и публично лице. 

От друга страна, този естествен, неизбежен и закономерен 
процес, обусловен от катаклизмите в държавата и обществото, от 
променената социална атмосфера и пр., не е достатъчен за новите по-
литици нито в количествен, нито пък в качествен мащаб. По тази при-
чина те забележимо или дискретно се стремят и опитват да увеличат и 
ускорят тези емоционални обрати, като ги допълват и интензифици-
рат с умишлено подготвени и провеждани афективни преврати в ма-
совата психика, или в общественото съзнание. И тук става дума за 
преднамерено, манипулативно изменение на емоционалния климат в 
обществото – първоначално към отделни, единични казуси и дискур-
си за паметта или забравата, впоследствие към тотално, но и радикал-
но изменение на повечето дискурси, даже на цялата панорама на ис-
торическата биография на държавата, социума, нацията. Така всъщ-
ност излиза, че официалната памет е надгробен паметник, прикриващ 
тайни и лъжи, който трябва да се разкопае, за да се ексхумират, а и 
оповестят скритите тайни, които до този момент са потъвали в неве-
дение, мълчание и непроницаемост за мнозина. Това лесно може да се 
проследи по естествено или принудително настъпващите изменения в 
съдържанията на историческата научна литература или, още повече, 
дори и в радикално-полярното преориентиране в новите учебници, 
където предишната поетика за историческия героизъм е заменена с 
мълчание, или с конюнктурни присъди, където тършуването и рове-
нето в гробищата на паметта/забравата почват от конкретни парцели, 
за да се разпрострат след време по цялата територия на въпросните 
гробища. И вече не става дума, както споделя Халбвакс, за намиране 
на място за „нови погребения” на спомени, а за нещо съвсем различно 
– за откриване и разкопаване на безименни, тайни и забравени погре-
бения на паметови следи и идентичности, които предишните власти 
умишлено и продължително са прикривали, а новите трябва да из-
пълнят дълга си да ги намерят и оповестят, да организират полагащи-
те им се церемонии на уважение и почит, или на заслужен, безпоща-
ден, макар и закъснял във времето, съд и даване на възмездие. 

Срещите и сблъсъците между паметта и забравата на полити-
ческото поле винаги се оказват особени демонстрации за конкуренци-
ите между разума и сърцето на хората. Това е следствие от различни-
те преживявания на паметта и забравата от човека в пределите на ин-
телектуалното и ирационалното, или на емоционалното. Тихата раз-
мисъл за необхватните природи и загадъчните функции както на па-
метта, така и на забравата са способни да удивят човека. Душевните 
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преживявания на представите за загубите на паметта или за пришест-
вието/господството на забравата направо потресват всеки човек.  

Антоан дьо Риварол подчертава, че паметта е винаги готова да 
услужи на сърцето, че докато разумът е хладнокръвен и пресметлив 
историк, а страстите са актриси; че забвението е ням и свиреп тиран, 
който безнаказано шества и преследва по петите славата, като я опо-
зорява и опожарява пред очите на всички, без да бъде възмезден за 
това; че докато сърцето е безгранично и в него безкрайността на чове-
ка намира уют, разумът му е ограничен и понякога дори е твърде не-
гостоприемен за човешкото или светското. 

На тази основа политиците искат да се възползват (когато, а и кол-
кото могат) от сърцето на хората, като го привлекат на своя страна или го 
притеснят, и уплашат. Те не изпускат от погледа си и разсъдъка, който съ-
що може да се манипулира и експлоатира. Така битката за възкресението 
на потъналата в нелегалността на забравата памет отначало винаги започва 
с призиви и обещания към сърцето, а после ангажира и разсъдъка.  

Срещата между естествено възникналите емоционални обрати 
и изкуствено провокираните афективни преврати нагнетява не само 
политическото напрежение в държавата, но и (скоротечно, или по-
забавено) променя и цялостната „синоптична картина” на отношения-
та, зависимостите, настроенията и нагласите на големи човешки маси 
към отстъпващите стари и мощно настъпващите нови дискурси за па-
метта, или за забравата.  

Всъщност, в подобни драматични ситуации на своеобразни 
обрати или реванши става дума не само и не толкова за относителната 
сила, или за обреченото безсилие на политическата забрава, колкото и 
преди всичко за възмездията на дискредитираната и репресираната 
историческа, социална или политическа памет, която все някога на-
мира брод във времето, пристан в историческите реалности и нрави да 
се върне и триумфира. Именно от тези – реални, символични или хи-
потетични – възкресения и отмъщения на поруганата, осквернената и 
уж завинаги погребаната историческа/политическа памет се страхуват 
най-много, при всички исторически епохи/общества аморалните влас-
тници, които добре знаят, че както те са изфабрикували и натрапили 
съответни забрави, така и техните бъдни противници (ще) имат по-
добни шансове, от които няма да се откажат. А това означава, че кол-
кото и гръмогласно, и фанатично убедено политиците да налагат в 
публичните пространства и историческите реалности визии, че са 
сложили окончателна черта и поставили надгробен камък за присъст-
вието и влиянието на неудобни и опасни за тях паметови идентичнос-
ти, сметката никога не е приключена, а нейното дописване или пре-
написване – по съвършено различен начин, – не е в техните, а е в 
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чуждите ръце. Това, разбира се, прави такива властници още по-
яростни и непримирими в неистовството си да осквернят и изтръгнат 
до корен опасните и вредните за тях паметови следи. Това пък неми-
нуемо оставя материал за онези, които са потърпевши от тези нало-
жени забрани и забрави, които съхраняват нещо дълбоко, което след 
време може да избухне. И в това няма нищо неестествено, просто за-
щото такава е логиката на историята, такива е и фабулата на „вечната 
гоненица” между паметта и забравата в политическия живот. Нека пак 
си спомним метафората на М. Халбвакс за оприличаване на историята 
с гробище, в което във всеки момент трябва да се открие място и за 
нови гробове на паметта. Тази метафора обаче се оказва закономерна, 
макар и зловеща реалност, понеже в баталиите за историчност и власт 
едни дискурси биват погребвани, при това не винаги и с твърде бляс-
кави, и шумни траурни церемонии, докато пък други биват възкреся-
вани от гробовете на предишното им мълчание, прикриване, пренеб-
регване, или пък табуиране. Можем да си позволим и други метафори 
– на Карл Маркс за колесницата на Таганарет, която безмилостно 
преминава през, прегазва безбройни трупове на историческото поле, 
или на хунските погребални трафарети, при които над гроба се пре-
карват табуни коне, за да изличат всички следи, за да не остане ника-
къв знак или спомен от скритото в тях. 

Истинският или вечният проблем в този контекст се намира в 
други координати. Той се отнася до знаменателния факт, че ако имат 
разум и воля, политиците биха оставили нещата на естествения ход, 
безпощадния съд на времето и историята, които са единствените 
съдници за това, какво може/трябва да остане, или да потъне в забра-
вата. Именно това обаче никога не може да се види и чуе в драмите на 
историята и политиката. За нещастие и поради зла участ политиците 
като цяло са лишени от такъв разум, от подобна воля. Те винаги пре-
калено много искат не да се съобразяват с повелите на Нейно Вели-
чество Историята, а да я превръщат в своя покорна и безропотна 
прислужница, на която да отдават своите разпореждания, закани и ул-
тиматуми, с които тя безпрекословно да се съобразява, а и най-
стриктно, педантично, по изисквания график да изпълнява. Тъй като 
политиците неистово жадуват да пришпорят и направляват хода и ри-
тъма на Историята, разбира се, според щенията, волунтаризмите и 
безразсъдствата си, те никога не са в състояние да изчакат естестве-
ните присъди на времето и историята, т.е. истинската и независещата 
от техните капризи забрава, а всячески се стараят и опитват сами да 
командват и регулират пътния трафик и времевия график на полити-
ческите забрави. А предварително извиканата и изкуствено ангажира-
ната забрава няма същите качества, нито стабилните гаранции, че ще 
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си свърши работата така, както прави естествената. И на тази основа 
неизбежно или след известно време се появяват разнородни оспорва-
ния, многолики отнемания на мандата на политически декретираната 
и наложената забрава. 

Всъщност политическата забрава нерядко се ангажира с хе-
ростратовска мисия, понеже участва в подпалването и изгарянето на 
паметите-архиви на чуждите идентичности, а с това и за освобожда-
ване на терени за нахлуването и господството на контра-памети, ко-
ито да декретират, налагат нови логики и практики за работа с мне-
мониката. Знаем, че Мишел Фуко въвежда в оборот термините паме-
ти-архиви и контра-памети, и то тъкмо в оптиката на властовите съ-
перничества, баталии между алтернативни памети. От тази гледна 
точка, „археологиите” на паметта или забравата не бива да ровят само 
в горните, повърхностните, лесно забележимите и усвоимите пластове 
на мнемониката, а и да сондират в най-големи дълбини, където мо-
гат/трябва да открият твърде ценни образувания на паметта или заб-
равата, които са непознати досега на социалната практика. 

Всичко, което историята, науката и културата са създали, пре-
предали във времето, което се отнася до разкрития и обяснения на 
тайнствата на забравата, трябва да се оползотвори и при дешифрира-
нето на природата, спецификата и функциите на нейната политическа 
разновидност, за която обикновено учените твърде странно, пък и 
дълго мълчат. 

Като специфична модалност на забравата изобщо, политичес-
ката такава представлява особен психически и социокултурен фено-
мен, който се намира в изключително тесни връзки и зависимости с 
производството, дистрибуцията, обмяната и консумацията на власто-
ви ресурси в конкретна обществено-исторически ситуация. Тя е ори-
ентирана към, а и ангажирана с публичното/персоналното дезавуира-
не, дискредитиране и елиминиране на определени паметови конфигу-
рации, които нерядко са опасни и доста вредни за дадени партийно-
политически свързани субекти – лица, общности, партии и техни инс-
титуции. 

Политически декретираните/провежданите забрави могат да 
оказват много силни влияния, практически и символни въздействия 
върху формирането и форматирането на светогледа, жизнените изяви 
на отделни лица и на значими човешки общности. Във вихрите на ис-
торическите обрати и събития, или в монотонността на прозаичното 
всекидневие тези забрави притежават, а пък и променят своя социали-
зационен потенциал. Със своите смислово-ценностни пълнежи те са 
способни да социализират, ре- и десоциализират дадени индиви-
ди/групи, да контролират/управляват жизнените им светове. Те могат 
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да канализират, регулират, санкционират и управляват определени – 
удобни или неприятни за властниците, – процеси и тенденции на мо-
дификации на духовния облик и социално-политическия етос на от-
делни групи, или дори и на цялото общество. С тяхна помощ или чрез 
тяхното насилие могат да се формират, или променят историческите и 
всекидневните биографии на значими човешки маси, на цели народи 
и нации. Затова и немалка част от митовете, които се изповядват в да-
дени общества и държави, не са чиста проба съхранена или кристали-
зирана историческа памет, а са рожба и плът на подмолното, или на 
флагрантното действие на предишни исторически, политически заб-
рави, които са прокарали, отъпкали нови пътища и други обители за 
възприемане и оценяване по други начини на случилото се във вече 
отшумели исторически реалности. Може да се каже с известна уго-
ворка, че колкото е заслугата на паметта, толкова принос имат и оп-
ределени забрави за това, което битува и властва в съвременните реа-
лии, защото без тях преизпълнената памет неминуемо би експлодира-
ла и изчезнала напълно. Тъкмо забравите са, които не само тотално 
ампутират нещо от организмите на паметта, но които и селективно, а 
и инструментално пощадяват нещо от нея, което и да пребъде, за да 
може – след време – да стане причина и основание за поредни битки 
помежду тях. 

Тук привидно се оформя парадоксална ситуация: живите не мо-
гат да разчитат само на себе си. За да променят своите жизнени светове, 
за да формират облика и начина на живот на своите потомците, те се 
нуждаят от помощта, от символните услуги или дарове и на мъртвите, на 
онези, които отдавна са се установили в света на миналата история, на 
забравата, а и на мълчанието, което властите са наложили за тях в социу-
ма. Това е напълно естествено и закономерно, понеже в живота си човек 
обикновено има твърде малко възможности да придобие нещо от бъдеще-
то, а пък за сметка на това над битието и съзнанието му тегне бремето на 
огромни и неосъзнати откъси от историята. Любопитното обаче е, че мър-
твите не са каквито са (сами по себе си), а такива, каквито са потребни за 
настоящето на съвременниците, или за бъдещето на техните наследници.  

Разбира се, формите и степените на подобни – нерядко съдбо-
носни – влияния и въздействия могат да са съвършено различни. Те 
могат да се отнасят до моментни, или пък до тотални модификации в 
съзнанието/битието на хората, обработени от забравата. В крайни ва-
риации подобни тежки влияния и въздействия могат до доведат до 
формиране и действие на социални типажи, които са изцяло лишени 
от нормална, вярна историческа памет не само за далечното/близкото 
минало, а даже за току-що превърналото се в „прясно минало” все 
още пулсиращо настояще. А подобни зловредни влияния или въз-
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действия могат да създадат и утвърдят в обществения живот социални 
типове, които са лишени от нормални човешки качества, от доброде-
тели, или които са препълнени с атрибути и пороци, които ги правят и 
много изгодни, а и полезни за техните управници.  

По този повод си заслужава да припомним странната дефини-
ция, която Аристотел дава на робите. Това са такива двуноги същест-
ва, които приличат на диви/питомни животни, с единствената им раз-
лика от скотовете, че притежават език, но иначе пък са напълно обез-
правени, напълно лишени от воля или каквато да е свобода да творят, 
а и сами да направляват своя живот. Тези клети създания и окаяни 
същества са насилствено лишени от нормални човешки условия и 
възможности, което значи – от естествено и правилно развити памети, 
или са с обработени грубо, безмилостно психики и съзнания, в които 
забравата има важна роля. Те са доведени и до подобни одиозни със-
тояния, при които от паметта им – насилствено, но и неизбежно, – се 
изличават почти всички спомени за тяхното минало, понеже цялото 
им екзистенциално внимание, съзнание и битие е погълнато от отчая-
ните им грижи и упования как да оцелеят тук и сега. Те са лишени от 
всички свои връзки с миналото си, които иначе, при нормалните хора, 
притежават съществено значение и играят важни роли в жизнените им 
светове и в духовността им. Забравата на тяхната автентична идентич-
ност, изтриването на огромни фрагменти или на цялата памет за пре-
дишното им съществувание са орис на робската им екзистенция. 

Фактически, на сцената на историята и арената на политичес-
ките баталии робите и робовладелците се проявяват не толкова в чис-
то физически, колкото в духовен план. Именно духовно крепостни-
чество, дори и робство преследват непочтените политици с декрети-
рането или манипулирането на различни дискурси за паметта, или за 
забравата. 

Такива „промити” от политически декретираната и наложена-
та забрава умове и души са лишени от правилна ориентация в, пре-
ценка за историческата събитийност. Те дори и не осъзнават, не раз-
личават същностните отлики или спецификите на историчността и 
всекидневността, понеже за тях животът се свежда само до борба за 
оцеляване. А доведеното до подобно състояние човешко същество не 
е нормално. То не е и човек в истинския смисъл на думата, понеже е 
нещо животинско, въплътено в човешки облик. Затова и чудовищ-
ността на човека се проявява в неговата отвъдност, отчужденост от 
иманентно присъщото му човешко съзнание, човешка психика и воля, 
и човешко битие. Тази чудовищност може да се проявява в различни 
форми и равнища. Тя може да пребивава както в свръхчовешкото или 
уподобяването на човека с Бога, така също и в обратната посока – в 
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падението, или в изгубването на всичко човешко, или божествено, в 
придобиването на облика, признаците и свойствата на низшите твари 
и дивите скотове. Тези две вариации изглеждат вековечно приковани 
към публично рядко оповестяваните въжделения на властниците, кои-
то неистово искат да се сдобият с профил на всемогъщи богоподобни 
същества, докато на своите подчинени или зависими даряват другата 
възможност – да се обзаведат и примирят с клетата си съдба да бъдат 
обезправени скотове. Друг е въпросът за съдържанието, формите, 
мащабите на скотското в човешкия живот. 

В този план си струва да си напомним и за дебата в съвремен-
ната руска научна литература за т.нар. манкурти: хора, които са на-
силствено лишени от памет; нямащи спомени за нищо съществено в 
миналото или в настоящето на жизнения им свят; които не притежа-
ват възпоминания за своите и екзистенциално-съдбовни морални ат-
рибути – лична чест, достойнство, доблест, персонално самоуваже-
ние, обществено/лично самочувствие. Това ги превръща в странни, 
одиозни същества, низки създания и злощастни творения, които ду-
ховно-практически са неосъзнати/осъзнати роби на властниците им.  

Подобни манкурти са и не само художествено-творческа из-
мислица, нито пък са символ и въплъщение на исторически отшумели 
епохи и общества, където битуват социални неравенства и несправед-
ливи обноски между управляващите и управляваните. Тяхното при-
съствие и своеобразно жизнено проявление е възможно даже и в съв-
ременни общества, в които властниците се опитват да монополизират 
властта и да тоталитаризират всичките жизнено-значими сфери, всич-
ки фибри на публичния/частния живот.  

Постмодерната ера, със своите еуфории по и феерии от симу-
лакри на демокрации, с перфидността или с разголената си неистова 
жажда за власт на всяка цена, предоставя големи възможности, но и 
благоприятни условия за производството и консумацията на манкурти 
не само в единични бройки, а даже в огромни количества. В много 
отношения идиотизацията на съвременния живот, неговата спекула-
тивност и манипулативност от властимащите провокират конвейерно 
производство, дистрибуция и потребление на манкуртистки съзнания 
и бития, без дори техните притежатели да осъзнават трагедиите на 
своите човешки съществувания или пък нравствените си падения.47 

                                                 
47 За ефектите и последиците от този съвременен и „цивилизован” идио-

тизъм виж подр.: Мизов, М. Политическият остракизъм. С., 2014, 308-
320, от него също: Политическата цензура. С., 2014, 381-387. 
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Естеството и спецификата на политическата забрава се обус-
лавят в значителна степен и форма от особеностите на обществено-
историческия и политическия контекст. Различната уплътненост със 
събития, проблемността, противоречивостта, а и динамичността на 
историческото и социалното време по своему могат да благоприятст-
ват или затормозяват процесите/тенденциите на нейното появяване, 
функциониране и развитие. Именно дозите на социални възможности 
или перспективи, на властови ресурси, които монополистки или отча-
яно държат в ръцете си властниците, им позволяват да изменят, да 
конструират или преконфигурират различни исторически контексти, 
социални пейзажи и политически ландшафти, което се отразява на 
житие-битието и духовните хоризонти на хората, които са (принуди-
телно, или доброволно) поставени в такива реалии.  

Политиците винаги се стремят и опитват да ускорят и уплътнят 
нормалния исторически ход на събитията с прекомерен баласт от желани 
и потребни за тях забрави – било за техните реални/въображаеми опонен-
ти и конкуренти, било за самите себе си, като последното е свързано с же-
ланията да се забравят техните грехове и престъпления. Фактически, това 
е своеобразно изнасилване на историята и на конюнктурната политика, 
което не винаги остава незабелязано и ненаказано. Като всяко изнасилва-
не, то е грозно, порочно, отвращаващо, гнусно, нетърпимо или непоноси-
мо за културния човек. То обаче винаги създава свои незрими или едвам 
видими нишки в пространството на времето, а и предпоставя апокрифни, 
или „спящи клетки” на възмущение и съпротива, които в удобни истори-
чески/жизнени обстоятелства се разбуждат, пък и си „връщат солено”.  

Видяна, но и преценена от тази гледна точка, политическата 
забрава може да се провокира и „легитимира” както чрез съответни 
исторически изобретени и унаследени, така и със социално придоби-
ти, и конюнктурно ползвани/натрапвани инструментариуми, чрез ко-
ито определени политически фигури или режими дезавуират конк-
ретни паметови пластове, или пък изискват преференции и фавориза-
ции на селективно подбрани техни модалности, които удовлетворяват 
интересите и проектите на тези властници.  

Формите и въплъщенията на политическата забрава могат и да 
са най-различни, породени или гарантирани от напълно разнородни и 
дори противоречащи си феномени. Те могат да са флагрантно присъс-
тващи в публичния живот, но е възможно да оказват и прекалено дис-
кретно влияние, да се подвизават незримо, нелегално в човешкия жи-
вот. Често очевадното и баналното скриват неща, които са много 
важни, неведоми за човека. Видимо силово или перфидно натрапена-
та по политически съображения забрана за дадени паметови корпуси 
и забрава за отделни фигури, исторически епизоди и събития, могат – 
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напротив, неоповестено и незримо – да придават и обратни смисло-
во-оценъчни знаци и значения на постулираната от властите забрава. 
Тоест забраненото/забравеното да пребивава не само с официалните 
си, но и със съвършено други и противоречащи им ипостаси, роли в 
публичното, или в духовното, екзистенциалното битие на някои хора. 
Подобна амбивалентност на присъствието или на възприятието и оце-
няването на политическите забрави съвсем не е случайна, спорадична, 
пренебрежима или незначителна. По-скоро, по-точно следва да се ка-
же, че тя е нормалното, закономерното състояние на пребиваването на 
темата за, на спекулативните експлоатации на модусите на забравата. 
Тя е прекалено лесно и бързо различима в аналите на историческата 
събитийност, свързани с всички епохи или типове общества, валидна 
за различни цивилизации и култури. 

Днес също сме свидетели на събития, а понякога даже и съу-
частници в процеси, при които официално политически забраненото и 
подложеното на изискване за забрава, циркулира по неведоми канали 
в публичното пространство, или битува в апокрифните форми в не-
формалното, доверителното общуване между хора, изповядващи об-
щи идеи. Не случайно и Валтер Бенямин специално подчертава зна-
менателния факт, че именно благодарение на забвението забравеното 
може да присъства в нашата съвременност.48 Та нали понякога цензу-
рата, вместо напълно да опозори и унищожи дадени символи и идеи, 
паметта за определени събития, фигури и факти, предизвиква обратни 
последици, като им придава неочаквана жизнена устойчивост, исто-
рическа жилавост, политическа опърничавост и яркост; а на тази база 
ражда любопитство и мощни интереси към тях.49 Та не е ли вековечна 
– от памтивека и до наши дни, вероятно и в бъдеще – сентенцията, че 
забраненият плод е неустоимо изкусителен, невероятно съблазните-
лен? Че за придобиването му често човекът (като род, вид и индивид) 
е готов да мине и всички граници. Нали библейската притча ни раз-
казва и поучава с подобен сюжет: как Адам и Ева пожелали да откъс-

                                                 
48 Срав.: Беньямин, В. Франц Кафка. М., 2000, с. 81 и 106. 
49 Айзая Бърлин показва как при сталинските репресии, свързани с постули-

рането на забранени дискурси, с изтласканото в света на мълчанието или 
забравата на определени – стигматизирани – идеи се раждат мощни инте-
реси, а и особен творчески магнетизъм към тези визии, които дават пита-
телна храна за нови социални проекти на свободомислещите интелекту-
алци, а и на пристрастената и омагьосаната от творбите им читателска ау-
дитория (виж подр.: Берлин, И. История свободы. Россия. М., 2001, 392-
393 ).  
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нат и изядат ябълката, след което били осъдени да напуснат навеки 
рая; и тази метафорика придобива доста одиозни измерения и въплъ-
щения в реалния живот.  

Политическата забрава може да обуславя, легитимира и ката-
лизира коренно разнородни ментални или поведенчески реакции в 
различни социални типажи – лица, или общности. Тя може да прово-
кира непосредствено дистанциране, необратимо отчуждение, оконча-
телно изолиране от и тотално скъсване с гравитациите на дискреди-
тирани и цензурирани паметови дискурси. Обаче, тя е способна и да 
въвлече социалните субекти в недостатъчно понятни за тях (истори-
чески или в обществено-политически) сценарии, дори „игри”, в които 
те да изпълняват зададени им от други субекти/инстанции роли. А е 
възможно такава забрава да опиянява и насърчава някои субекти – 
лица и групи, които с ентусиазъм да изпълняват конкретни, изкустве-
но вменени им роли и мисии, без те самите да проумяват, че са сред-
ства, а не ценност и самоцел на обществените промени. (А нали Кан-
товият категоричен императив повелява точно обратното: във всеки 
казус, при всеки исторически или всекидневен контекст човек да се 
отнася към другите като към висша ценност и самоценност, а не да ги 
ползва за средство и инструментална ценност. И това следва да се от-
нася за всички хора, независимо от техния властови статус и етос, не-
зависимо от и въпреки това дали те са управляващи, или – обратно, – 
управлявани.) И тук не става дума само и толкова за управляваните от 
политиците граждани, които биват използвани било като пушечно 
бюлетинно месо, било като нещо друго от страна на морално нечис-
топлътни властници и управници. Тук вече иде реч дори и за някои от 
средите на самите политици, намиращи се понякога и на най-високи 
властови позиции, които също не проумяват изцяло своята „употре-
беност” от чужди или външни фактори. (Проблемът на немалка част 
от днешните български политици или управници е, че са не/осъзнати 
заложници, изпълнители на волята на наши, или пък на чужди оли-
гархии. Дори когато осъзнават своята компрадорска мисия, те пак 
всячески се стремят и опитват да намерят и публично да натрапят ви-
зии и аргументи, които някак ги оправдават.) Даже нещо повече, та-
кива субекти могат да си въобразят, че осъществените от тях дела са 
тяхно лично, автентично и автономно дело и не са плод на използва-
нето им от други. За подобни опасни самозаблуди споменава и Хосе 
Ортега-и-Гасет, когато подчертава, че понякога човек се хвърля с та-
кава самозабрава, ентусиазъм и героизъм в битките за общи идеи, че – 
неизкушен от тайните на човешкия живот, – преживява своята дей-
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ност като напълно достоверна50, но и съвършено достойна за неговата 
личност и стратегия. 

Същевременно, политическата забрава може да нанася изключи-
телно коварни и тежки поражения на социалната психика, съзнанието и 
битието на огромни маси хора. Изтръгвайки потребни или сакрални за ис-
торическото им житие-битие символи и примери, погребвайки умишлено 
или безразсъдно велики социални постижения и завоевания, за които на-
родът е плащал векове или десетилетия с невероятни усилия и жертви, 
забравата може да деформира и примитивизира, да ограби паметта, въоб-
ражението му, да осакати и дори да убие най-значимите, емблематичните 
за този народ добродетели. Такива покушения върху или извращения с 
паметта на народа като цяло, или на отделни групи могат да предизвикат 
радикални изменения и злокачествени мутации в него. При дадени обстоя-
телства, в съответни форми и рамки, забравата е способна да примитиви-
зира човешката душевност и битийност, да изведе на повърхността на все-
кидневния живот и в социално-историческата практика одиозни инстинк-
ти и опасни рефлекси. Живеейки в и с настоящето, такива социални типа-
жи могат да си създадат или да позволят да им бъдат наложени потребнос-
ти от илюзии, или митове, които са им полезни, независимо, че тяхното 
съдържание е крайно деформирано спрямо истинските истини, но е съгла-
сувано с, служещо на манипулативно валидизирани правди за техния жи-
вот. Не случайно и някога Хосе Ортега-и-Гасет вразумително посочва, но 
то е валидно и за нашето преломно обществено-историческо време, че 
днешните хора не си дават ясна сметка за това, че почти всичко, което 
имат днес, го дължат на миналото, поради което трябва да бъдат внима-
телни, деликатни и далновидни в отношенията си към него, понеже забра-
вата за миналото, нежеланието да се съобразяват с него произвеждат 
ужасни ефекти, които се забелязват ярко в съвремието ни – реварвариза-
ция на човека.51 Нали древната мъдра истина или сентенция, че който не 
знае миналото си, е обречен да го повтори и в бъдещето си, е валидна не 
само за отшумелите времена и социални нрави, а и за днешните, или дори 
и за бъдещите, където безпаметството винаги (ще) се наказва. 

Този мотив обаче има друга реална, а и далечна историческа 
предистория. Тя се отнася до прозорливия завет и на Бернард от 
Шартр, който в мрачното средновековие поучително съветва своите 
съвременници да не са толкова високомерни и самолюбиви, пренеб-
режителни и неблагодарни към предшествениците си. Той споделя, че 
днешните поколения виждат много по-надалече от предците, защото 

                                                 
50 Срав.: Ортега-и-Гассет, Х. Избранные труды. М., 1997, с. 271. 
51 Пак там, с. 422. 
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са джуджета, качени върху раменете на великани – сборен образ и 
въплъщение на опита и мъдростта на предишните генерации, които са 
потънали в историческо небитие или в неблагодарна забрава. Подобна 
самозабрава ражда или галванизира нецивилизовани и варварски 
склонности. 

Впрочем, варварите съвсем не са единствено атавистичен 
спомен от миналото, нито атрибут на погребани от времето, бремето 
на историята обществени реалии/нрави. Те се срещат и в нашето вре-
ме и битие, присъстват и се проявяват и в цивилизованите страни и 
общества, където, естествено, нерядко имат и твърде изобилни „гри-
мирания”. За цивилизования варварин мъдро и поучително пи-
шат/разказват не само Фернан Бродел и Цветан Тодоров, ала и много 
други (емблематични за нашата смутна историческа и бурна социо-
културна съвременност) научни или културни творци от Западния 
свят. А неотменна органична съставка на менталността и прагматика-
та на всеки варварин, независимо от или въпреки обстоятелствата ка-
къв е неговия произход, статус или етос, е подозрението, пренебреже-
нието, презрението му към чуждата памет, предубедеността му към 
реалната или въображаемата опасност и зловредност на различната 
памет, която трябва да се наказва чрез съда и въдворява в каторгата на 
забравата по всички начини. Варваринът цени и ревниво пази единст-
вено само своята памет и болната си фантазия. Затова той неосъзнато 
или преднамерено обезценява и осъжда на стигми, пък даже и на ек-
зекуции паметовите идентичности, които му се привиждат като чуж-
ди или вражески.  

Формите и степените на проявленията на този цивилизован 
варваризъм са твърде разнородни и разнолики. Факт е обаче, че въп-
реки дистанциите от далечни исторически епохи и погребани от вре-
мето типове общества, варваризмът, вандалщината към чуждите ис-
торически паметови идентичности сякаш не познават корозията на 
времето и мухъла на историята, а твърде често се проявяват и днес в 
първобитно допотопен вид. Как иначе да си обясним неистовството 
при кощунственото поругаване и оскверняване на надгробни памет-
ници, барелефи или мемориали на паметта за миналите исторически 
фигури и събития? Как да проумеем и припишем нормалност на мис-
ли, емоции и деяния, в които човешкото и човещината към другостта 
и чуждостта са съвсем забравени? Та нали безобразието към чуждата 
памет винаги е символ и синдром за обезобразяване и на собствената 
памет. Защото мнемоника, която не уважава спомените изобщо, неза-
висимо кому принадлежат, всъщност е вече и ненормална сама по се-
бе си, тъй като не е съхранила в своите трезори най-важните кодове 
на смисъла и предназначението на живота в или чрез обществото – да 
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бъдеш Човек и да даваш шанс на другите да се проявят по човешки 
начини. Понеже, който ограничава или вреди на чуждата памет, вече 
предварително се е обрекъл на опасности и щети спрямо собствената 
му памет; независимо дали те ще се случат още приживе, или пък 
доста след като той „отиде в отвъден свят”. Нали вече преминахме по 
пътеката на дискурса за двойното убийство – на себе си и на чуждия, 
при което в перспектива губещият определено е този, който върши 
убийството.  

Изкуствено предизвиканата и умишлено поддържаната поли-
тическа забрава не е безобиден или лесен за неутрализиране, или за 
елиминиране социокултурен феномен. При конкретни исторически, 
всекидневни обстоятелства, тя може да нанесе извънредно тежки и 
дълготрайни поражения върху съзнанието и битието на определени 
общности. Освен това, нейното регулиране и управление не са лесни 
процеси, защото, веднъж задействана, политическата забрава може да 
излезе извън контрола и желанията на този, който я е провокирал, но 
да произведе неочаквани и за самия него бумерангови ефекти.  

На всичко отгоре, политическата забрава не може селективно 
да бъде дозирана и сервирана в публичното и персонално-
екзистенциалното жизнено пространство на хората, защото притежава 
свои, незрими, автономни орбити и режими на функциониране. Като 
политически субект човек може да селектира и дозира своите отно-
шения и дарения, или въздаяния към конкретни паметови наличности 
или социалните им влияния. Като политически субект, обаче, човек 
реално е много безпомощен или напълно неспособен да бъде истинс-
ки и тотален господар на историческата и политическата забрава. В 
този смисъл, не само от него зависи това, какво ще вземе или премах-
не от историята. В много отношения както изборът му, така и начинът 
му на действие спрямо забравата вече изглежда и като предопределен, 
надличностен, завещан от миналото и настоящето, понеже е оплетен в 
мрежите на всевъзможни социални обвързаности или зависимости. 
Затова Хана Аренд с основание подчертава, че хората не могат да си 
позволят да вземат само това, което е било благо в миналото, и просто 
да го нарекат наше наследство, но и да изхвърлят лошото, като го сче-
тат за мъртъв товар, който самото време ще предаде на забвение; че са 
напразни всички усилия да избягаме от мрачното настояще в ностал-
гията по все още съхраненото минало, или в предусещането на хуба-
вото бъдеще, което ще ни дари и забвение за всичко, което терзае на-
шата душевност и мъчи битийността ни.52  

                                                 
52 Срав.: Арендт, Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996, с. 31. 
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Драмата или, по-скоро, по-точно, трагедията на политическата 
забрава се състои и в това, че тя се използва като средство за дезавуи-
ране, дискредитиране и унищожение на определени социални, поли-
тически, културни и други различия и противоречия, които обаче са 
естествено/изкуствено предизвикана част от пейзажите на историч-
ността. Тази забрава обикновено се подготвя и прилага, за да може 
чрез нейното присъствие и действие да се притеснят, символично и 
реално да се обезвластят, ако е възможно, дори и да се елиминират 
някои различия, които са иманентни части на дадени идентичности.  

Не случайно и Хана Аренд акцентира върху знаменателното обс-
тоятелство, че фалшивите опити за създаване или налагане на удобно ра-
венство в дадена държава или общество винаги водят до непредвидими 
противоречия, конфликти, драми и ексцесии. Тя посочва, че илюзиите на 
властниците и гражданите да създадат и „консумират” благата на хомо-
генни общества често са съпроводени и от избухването на тъпа ненавист, 
подозрения и пристрастни отношения към различните и „чуждите”; защо-
то навсякъде, където общественият живот с неговите закони за равенство 
изцяло побеждава, навсякъде, където цивилизацията преуспява в отстра-
няването или намаляването до минимум на тайнствените различия между 
хората, се стига до пълно окаменяване, или наказание за забравата на то-
ва, че човекът е бил само занаятчия, но не и истински творец на света.53  

Такива удобни за властниците равенства са налични не само 
при тоталитарните режими, но и в – както виждаме от гражданските 
протести по целия свят в последните няколко години, – страните дори 
с либерална демокрация, където формалните равенства прикриват ог-
ромни социални неравенства и несправедливости до определен мо-
мент. 

Казано и с поучителния патос на българската народна пого-
ворка, такива пишман политици, „вместо да изпишат вежди, изваждат 
очи”, тъй като с меркантилни прийоми и силови средства налагат заб-
рани/забрави на феномени, от които социумът има нужда.  

В мисълта или в присъдата на Х. Аренд, обаче, има нещо важ-
но. То се отнася до невероятно оригиналната селекция и ефикасната 
употреба на термина „окаменяване”, като символ и въплъщение на 
забравата, изоставеността и отчуждеността от човешкото. Окаменено-
то същество няма нищо общо със социалната форма на материята. То 
изобщо не прилича на нормално човешко същество, нито пък е негова 
екзотична модалност. То е лишено от живот, както той се разбира от 
живите хора, а и според техните оценки. Дори скъпоценните камъни 

                                                 
53 Пак там, с. 403. 
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придобиват особен, сакрален статус и висока стойност само и единст-
вено когато попаднат в оптиката на човешките отношения, връзки и 
преценки, иначе без човешкото им откритие и ползване те не са нищо 
по-особено от мъртви неща.  

Вкамененото или окаменялото същество изглежда като, че 
няма глас, зрение, слух, осезание и обоняние за нищо съществено от 
околната действителност. То не усеща, но пък не реагира на нищо. С 
други думи казано, то изглежда или наистина е мъртво, според чо-
вешките стандарти. Но нали и твърде мистичното същество на забра-
вата също е лишено от всякакви сетива. 

Вкаменелостта винаги е символ и въплъщение на замръзна-
лост на времето и на прекъснатост на историчността на живота, 
който е вграден по своему във формите й.  

Вкаменяват се само неща, които са били нещо живо в други – 
много далечни – времена. Вкаменяването е символ на присъда над, 
наличие на отнетост на истинския жив живот. Нали и човек, който по 
непреодолими и внезапно изненадали го причини се вцепенява, ока-
менява в даден миг, въобще не може да реагира на нищо от това, кое-
то става с него? В уличния речник за подобно безжизнено, неподвиж-
но състояние се казва „гипсиран”. Ако то е валидно за физическия 
статус, защо да не важи и за духовния статус на човека. Истинската, 
реалната забрава е прилична на вкаменелост, която никой не може да 
вижда, нито пък може да проумее какво точно се спотайва в незрими-
те й тайни и дълбини. Нали човек (по някаква стародавна интуиция) 
винаги търси някаква мистика в дадени камъни или открива такава в 
приказките и митовете за окаменените, вкаменените хора? 

Нещо повече, окаменяването е символ и въплъщение на известна, 
понякога даже твърде зловеща лишеност от глас и власт над съзнанието 
и битието, на ограбеност на шансове и отнетост на свобода на избора. 
Камъните не говорят. Хората говорят за тях. Първите нямат власт над се-
бе си. Вторите могат да ги хвърлят накъдето и както си щат. Вкаменелото 
тяло/същество не може да се движи, променя, да влияе на околната среда, 
да изпраща някакви собствени сигнали във времето и пространството. То 
е обречено да стои неподвижно, безмълвно, понякога и дори незабележи-
мо на дадено място, сякаш е обречено на вечно „крепостничество” в него, 
докато човек или природна стихия не го преместят оттам, не прекъснат 
неговата цялост като го строшат или, превърнат на прах. 

Нима такова нечовешко, каменно или привидно живо, но 
всъщност реално окаменело битие не желаят прекалено неистово не-
малко политици да бъде единствената и окончателната жизнена съдба 
на твърде много от управляваните (от тях самите) хора?! Та не са ли 
желанията, усърдията и усилията на властниците да вкаменят, ако 
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може и завинаги, удобните за тях норми, ценности, правилата и фор-
ми на обществения живот?! Не влизат ли те в ролята на зли оракули 
или магьосници, които чрез алхимични проекти и опити искат да вка-
менят живота на хората в желани от тях химични констелации?! 

В приказките на всички народи има и сюжети, в които добри-
те герои само временно са омагьосани и окаменели, докато лошите 
пък се вкаменяват за вечни времена. Тази митологична фабула или 
подобен фолклорен наратив не отпращат само към отшумялото – ре-
ално, или въображаемо – минало, защото те имат и съвременни про-
екции в политическата, идеологическата дискурсивност, разбира си, 
другояче „преоблечени”. Затова толкова често, макар и метафорично, 
новите политици се самоописват като принудително вкаменени от 
злокобни действия на техни противници, на бивши управници, но се-
га вече събудени за живот, а и способни да създадат друга природна 
среда за него. Поради същата причина обаче, те явно или задкулисно 
желаят да поставят във вкаменено състояние своите идейни опоненти, 
реални и предполагаеми политически врагове. И всичко, което се по-
лага като съдба на мъртвия камък, да се превърне в начин на същест-
вуване на техните конкуренти/противници в безпощадните войни за 
повече власт. Нима това искрено, макар и публично несподелено, не 
желаят повечето от политиците за своите опоненти/конкуренти във 
властовите баталии? Да им бъдат отнети гласовете, правата и свобо-
дите; да се обездвижат временно или завинаги, реално или символич-
но; да не променят или влияят на политическата, историческата, ико-
номическата, културната и социалната среда в разрез с всичко онова, 
което е прекалено удобно и несъмнено изгодно най-вече за техните 
кръвни врагове, зложелатели или символни „магьосници”! 

Вкаменелото тяло – дух, душа, разум, сърце, воля и битие – не се 
помръдва. То стои неподвижно и на определено от други сили място. То 
пасивно чака някой външен субект – природен или антропоморфен – да го 
подхване и премести в друга позиция. А не жадуват ли за такъв статус на 
хората много политици, които бленуват единствено те да местят човешки-
те съдби като пешки по шахматната дъска на своите цели и планове? 

Още великият Шекспир посочва, че мигът е своеобразен кра-
дец, но и своенравен убиец. В тази му мисъл се спотайва огромна ис-
тина, понеже мигът на забравата се явява неусетно, незабележимо, 
тихомълком, при намалена бдителност и приспани човешки сетива; 
при отпусната, съвсем омаломощена, окончателно прекършена воля 
на субекта; при взломни похищения и безпардонни покушения над 
мнемоничните му сакралности. Затова истинската същност и мисия на 
политическата забрава трябва да се откриват, но и да се разобличават 
в тези им (одиозни) ипостаси. Тази забрава е крадец на жизнени шан-
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сове на паметта за определени – персонални или групови – идентич-
ности. Тя също е и убиец, който прекъсва брутално, видимо или неза-
бележимо жизнения път, историческата съдба, политическата овлас-
теност на противоречащите му мнемонични следи.  

Впрочем, това не винаги се и прикрива. Затова и от нашето 
бурно, преходно обществено-историческо битие знаем колко често и 
колко силно някои политически или политизирани общности желаят 
реалната, или символната смърт на своите противници, като винаги 
съпровождат и гарантират тези си искания с ламтежи за отнемане на 
власт, а и със съответно обещаната или гарантираната историческа, 
или политическа забрава. От началото на прехода до ден днешен нек-
рофилията шества необезпокоявана и в символните, и в реалните 
жизнени пространства, в душевността, и в битието на много хора. 
Нейните мрачни символи и присъди виждаме не само изписани по 
плакати и транспаранти, чрез графити по всички азимути на публич-
ното пространство, но и в душите на омерзените и озлобените – от бе-
зумието, безчестието на домораслите политици, – хора. Виждаме, чу-
ваме я в призивите за брутално и незаконно отстраняване на демокра-
тично избрани управници, също в неприкрити искания дори за физи-
ческа смърт на враговете. Призраците, таласъмите на смъртта вилнеят 
навсякъде в общественото/личното битие. Достатъчно е да видим как 
изглежда разрушената и ограбената ни държава, колко пуст, безна-
дежден изглежда живота на огромни маси от хора, за да проумеем те-
зи знамения.  

Забравата никога не се интересува, а и изобщо не се вълнува 
от съдбата на онези, които тя лакома поглъща в своите незрими, зло-
кобни недра или хищни вътрешности. А това с пълна сила се отнася и 
до нейните политически и политизирани модалности. Те също са на-
пълно безчувствени и безучастни към орисията на хората, погълнати 
от тях. Забвението не чувства симпатии или антипатии към онзи, ко-
гото ще похити и погълне. То не се интересува от това дали той е бил 
праведник или грешник, дали е красив или грозен, талантлив или без-
дарен, богат или беден, силен или слаб, властен или без власт. От заб-
равения никой не се интересува, пък и към него никой не проявява 
загриженост. Не е ли именно такова и отношението на самозабрави-
лите се властници, които напълно са забравили, тотално изоставили 
на произвола на съдбата многострадалния си народ?! За този народ те 
си припомнят само от време навреме – или по време на избори, или 
когато той реагира по начин, който твърде много ги притеснява, или 
смъртно ги плаши. 

Политическата забрава е способна да нанесе не само съвсем 
непредвидими, а и огромни щети на духовността и жизнената прагма-
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тика на конкретни социални субекти, като ги лиши от възможността 
да съхранят и спасят от безумието на времето, капризите на историята 
и волунтаризма на политиците скъпи за тях неща, символи, практики 
и пр. Не случайно Валтер Бенямин пише, че забравата, именно с това, 
че поразява нерядко най-доброто, изземва възможността за спасение 
на можещото да бъде все още ценно.54 Точно в това обаче се състои 
истинската същност, пък и истинското предназначение на политичес-
ки декретираната и натрапваната забрава: да лиши от (исторически, 
социален и екзистенциален) смисъл дадени ценности, норми или жиз-
нени форми, които все още могат да дадат нещо на държава-
та/обществото, но да стори това съвсем не по естествения начин на 
неговото (историческо и обществено-цивилизовано) развитие, а чрез 
умишлено форсиране на обстоятелствата, промените, чрез безпардон-
ни или перфидни насилия, с посредничеството на всевъзможни лъжи, 
илюзии, фалш и дори на цинизъм. В този контекст политическата 
забрава обикновено е преобладаващо и неприкрито брутална, репре-
сивна, нежелаеща, неспособна да се съобрази в естествения ход на 
времето. 

Да си спомним отново и за трактовката на Декомб, според ко-
ято забравата води със или подир себе си пренебрежението, престъп-
ването на морално-етическите канони. Забравата не познава и не 
признава отговорности и задължения към онзи, когото е похитила. Тя 
не му предлага никакви свободи, нито пък дори минимални права в 
себе си. Тя е своенравен господар, който не се съобразява с никого, 
пък и не се трогва от нищо. Тя често е и глезеното дете, уродливото 
изчадие на освободеното от всички морални задръжки обществено-
политическо въображение, което смята, че може да прави каквото, с 
когото и както си поиска, че има право да престъпва и оскверняващо 
да погазва всички обществени конвенции, политически договоренос-
ти или морални условности. Дори самият факт, че най-често тя пуб-
лично се оповестява като желано или задължително събитие в общес-
твено-историческия живот, илюстрира нейната, ако не друга, поне 
вербална осъдителност, стигматизираща функционалност и екзеку-
торска функция спрямо паметовите идентичности или политическите 
дискурси, присъщи на нейните опоненти. Да замлъкнат, да спрат да се 
съпротивляват, да смирят щенията, да озаптят волята си и пр., са все 
щрихи (от портрета или от повествованието) на наратива за този вид 
забрава. В този смисъл политическата забрава влиза и в парадоксално 
противоречие със самата същност и мисия на всяка забрава, които се 
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свеждат до нежелание и неспособност да се говори, да се отбелязва, 
да се коментира или осъжда, даже наказва нейното присъствие. Об-
ратно на тези универсални или фундаментални референции на забра-
вата, политическата иска за нея да се говори, а и тя самата да има право 
на глас, но и власт над живота. Това ясно показва, публично демаскира 
нейните фиктивност, спекулативност, манипулативност и инструмен-
талност, които са плод на явни/скрити политически телеологии.  

Политическата забрава никога не се явява в публичното прос-
транство или битие като „облечена в одеждите” на уважение, толе-
ратност, коректност, доверие, зачитане на различията, липса на по-
дозрения и нежелания за противоречия и скандални конфликти с – ре-
ално присъстващата или въображаемо, предполагаемо забележимата – 
„другост”. Тя е генетично лишена от всякакво чувство за такт, вели-
кодушие, снизходителност или благородство, които могат да простят 
на „чуждия” негови прежни грешки и слабости. Тъкмо напротив – 
нейните политически дефилета или нейните исторически похождения 
винаги са свързани с изблици на недобронамереност, съмнения, упре-
ци, критики и отрицание на правата и свободите на „чуждостта”. С 
ултимативни искания или заплахи, че ако последната не се съобрази с 
волята и интересите на искащия нейната забрава, ще трябва да понесе 
много по-неочаквани и тежки за нея последици от неговите действия.  

Нещо повече, Бенямин сочи, че забравата връхлита, засипва с 
неочаквани бури душевността и битийността, срещу които хората 
обикновено нямат достатъчно знания, нито пък нужните им в такива 
моменти или ситуации средства да им се противопоставят.55 Появила 
се изневиделица и неочаквано, или застояла се задълго в публичните 
топоси и хроноси на доста солидно политизираното общество, поли-
тическата забрава временно или дълготрайно дезориентира и стагнира 
психиката, съзнанието и битието на отделни лица, общности. 

От една страна, тя фокусира до крайност вниманието на хора-
та към себе си, но, от друга – при неговото пренапрежение, – немину-
емо се стига до отслабването или изчезването му. Това съзираме все-
кидневно и в нашия преходен обществено-политически живот. Хора-
та вече толкова са обръгнали, така са се преситили на свръхполитиза-
ции, че са преминали отдавна праговете си на поносимост, заради ко-
ето и често остават съвсем дезинтересирани, равнодушни, отчуждени, 
емоционално несъпричастни и поведенчески апатични или пасивни 
дори към все по-ярки и оглушителни политически изяви. Забравени 
от властта, те също я забравят. Вкаменени в съзнанията и битиетата 
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си заради нейни спекулации и манипулации, хората придобиват вка-
менени представи и оценки за същността и мисията на всичко, свър-
зано с политиците и политиката, което за тях е прекалено одиозно, 
досадно, потискащо, потресаващо и гнусно, и трябва да се забрави. 
„Мъртви” за политиката, те чакат само моментите, в които вулканите 
на историята ще изригнат, за да могат в тези злокобни моменти да 
претопят окаменелите си души, бития в огнена лава, която настъпва 
безпощадно и плаши до смърт забравилите ги властници. 

Срещу произволността, безумието, коварството и насилието 
на политически инспирираните забрави винаги се изправят разнород-
ни и многолики човешки съпротиви. Дори в най-тъмните, мракобес-
ни, смутни времена и разлютени обществени нрави винаги се намират 
и хора, които категорично не приемат да се слага клеймо на истори-
ческа забрава върху лика на скъпи, драгоценни за тях неща. Такива 
хора търсят всевъзможни (реални и символични) начини да се проти-
вопоставят и моментно, или завинаги да отстранят подобни типове 
забрава. Оръдия на подобни съпротивителни реакция или противос-
тояния могат дори да са политическите или политизираните форми на 
ангажирано изкуство, даже на най-обикновени, но и придобиващи 
популярност сред масите песни и пр. Не случайно Хана Аренд специ-
ално обръща внимание на стремежите и опитите на политически иг-
норираните и потисканите хора, които са потънали в преднамерено 
наложена им неизвестност и забрава, да съхранят и пренесат през 
времето паметта за своята история, да си създават или пласират вер-
сии за собственото поетическо безсмъртие, чрез които се показват 
жаждата за историческо и копнежите за политическо такова.56  

Тези копнежи намират публично разнолико проявление. Те 
могат да се видят и чуят в надписи и анонси от типа „Ние пак сме 
тук”, което е дискретен отговор и метафоричен реванш на наложени 
идеологеми/митове, че техните субекти са прокудени или мъртви за 
развиващия се обществено-исторически, а и най-вече за политическия 
живот. Нека си припомним един от най-популярните и най-
тиражираните в митингите плакати на „сините” духоносци или ико-
ноборци в „зората” на демокрацията: „Маркс на Марс!”. Нали на 
Марс няма живот, нито памет, а който отиде там, все едно е обречен 
на вечна забрава?! Ще си спомним за него едва тогава, когато човекът 
се нанесе на тази планета. Но те могат да се усетят и в шумните, и 
пъстри политически хепънинги, които възкресяват славата, спомените 
и посланията на (отдавна потънали във времето) политически шлаге-
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ри, на преизпълнени с политически послания и признания песни и хо-
реографии, които в момента на тяхното поредно рождение доказват, 
че не са забравени или мъртви. Нали въпреки цялата си абсурдност 
безсмъртният химн на „сините” – „Времето е наше” – продължава да 
се върти; да изплува на хоризонта на новите реалности и баталии за 
власт. Да доказва, че Идеята, въпреки, че е лишена от нейната изна-
чална телесност, е по-силна, по-властна от всичко останало; че тя е 
мистично възраждаща се или вечна!57 

Често идеолозите популистки, а политиците меркантилно екс-
плоатират мотива или рефрена за необходимата/дължимата забрава на 
нещо или някого, които не са им по вкуса. Те съвсем предумишлено 
заиграват и дори преиграват с всевъзможни обяснения, че неволното 
или съзнателното забравяне на факта, че другият винаги е опасност 
за Аз-а, може и на практика винаги води до тежки разочарования, бе-
ди и страдания. На това основание такива политици/идеолози се 
стремят и опитват да внушат на и да убедят обществеността, или поне 
някои кръгове в нея, че предлаганата/изискваната от тях забрана и 
забрава на атрибути на техни идейни опоненти/конкуренти може да се 
окаже полезна за обществото и държавата; че чрез тях няма да се поз-
воли нелегално и незримо действие на опасни идеи и движения; че 
само по такъв начин държавността, законността, свободата и правата 
на гражданите могат да бъдат солидно защитени и развити. 

Нима в нашето опустошено от политически баталии общество 
липсват примери за твърдения, че докато не умре последният кому-
нист или „седераст”, няма да има демокрация, че докато не се изпра-
тят на бунището на историята или в каторгата на забравата някои по-
литически фигури и организации, няма да има и нормален политичес-
ки живот? Такива квалификации или присъди са несъмнен символ за 
наличие, симптом за действие на призрачни, или реални притеснения, 
тревоги, опасения и страхове от произвола, безумията и репресиите от 
страна на политическата другост, идеологическата чуждост. За чет-
върт век злополучен преход можехме прекалено болезнено да устано-
вим, че твърде много неща, които смятахме, че вече сме надживели 
или забравили, могат и да се завърнат на сцената на обществено-
историческия и политическия ни живот в почти автентичен вид и със 
стария репертоар. Подобни възкресения доказват колко ефимерни са 
упованията в политическата забрава! 

                                                 
57 Изначалната телесност – оригиналният СДС, – вече отдавна я няма. Тя 

отдавна е в небитието на забравата. Това не пречи символите и фана-
тичната вяра на старото СДС да прекосяват времето и историята. 
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Впрочем, този патос не е нищо ново в историята на полити-
ческите съперничества. Той е ясно различим и в съветите, които Ор-
тега-и-Гасет дава на „здравомислещите”. Според тези указания или 
препоръки, съзнанието за изначалните опасности и вреди от другия, 
чуждия се съхранява по протежение на цялата история на човечество-
то, с изключение на редки и малки периоди, при които то се затъмня-
ва, притъпява и заглушава. Именно тези влияния обаче водят до ог-
ромни пакости и вреди, до страдания и жертви в държавата и общест-
вото, понеже гражданите са изгубили чувството си за опасност, а без 
него те не могат или даже нямат право да живеят нито минута на този 
опасен свят, поради което сами допринасят за пораждане на беззако-
ния или вилнеене на насилия.58 

В този контекст може да се твърди, че доста често политичес-
ката забрава се призовава или обявява за единствено възможното 
средство, което превантивно да обезвреди евентуални покушения и 
вреди от страна на противниковата идентичност и памет. А такъв ра-
дикален и ефикасен властови инструмент за превенции на злото 
обикновено се привижда във времена и при нрави, които предизвик-
ват отчуждение и дори погнуса от политиката/политиците, и с цената 
на жертването, и на забравянето на които трябва да пречистят (и въз-
родят за съвършено друг живот) историята или битието на общество-
то. Нима историята на философията не познава учения, школи или 
направления, в които „другият” се обявява за съдбоносна, смъртонос-
на опасност за собствената екзистенция? Защо тогава политическата 
философия и практика да се лишат от тези мостри и услуги! „Другият 
е моят Ад” е оригинално философско кредо, а и банално политическо 
верую. А от възприемането на парадигмата, че другостта/чуждостта е 
смъртоносна за Азовостта, остават само няколко, а понякога и само 
една крачка до неистовото желание за смърт на онзи, който олицетво-
рява или е набеден, че въплъщава пагубни мисии за нашия Аз.  

Реваншът за предишната отхвърленост или забравеност трябва да 
се случи тук и сега, но и да получи своите възмездия чрез захвърлянето и 
забвението на тези, които са били на власт, които са декретирали, команд-
вали и използвали такива одиозни забрави. Сега вече е дошло времето за 
разплата! Сега е настанал техният ред – от толерирани от публичното 
внимание и официозната памет, да бъдат прокудени в мрака на забравата.  

Релативността, спекулативността или манипулативността на 
политическите дискурси за забравата нямат край, нито граници. Без 
да оповестяват и обясняват те преобръщат изконната логика на рели-

                                                 
58 Срав.: Ортега-и-Гассет, Х. Избранные труды. М., 1997, с. 598. 
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гиозните митове. От ада никой не може да се завърне, щом веднъж е 
попаднал там. Душата може да промени движението си само след ка-
то премине през чистилището и поеме към ада, или към рая. Но при 
невероятните смислови и ценностно-нормативни пируети или салто-
морталета на дискурсите на забравата се оказва, че онези, които са 
прекарали известно време в света на забравата, сега вече могат и да се 
завърнат, дори да предявят претенции за друго жителство – в рая на 
земята. И, обратно, – тези, които тук – на земята, – са живели в рая 
(обзаведен и гарантиран от властовия им статус), сега вече са осъдени 
приживе да бъдат екстернирани в живия ад на политическите или по-
литизираните разправи и мъчения на техните човешки съдби.  

На политическата забрава обаче не бива да се гледа (единст-
вено и само!) като на нещо прекалено негативно, опасно и вредонос-
но. Независимо от щетите, въпреки злините, които може да нанася, тя 
може да притежава и позитивни измерения, а и влияния. При опреде-
лени обществено-исторически условия политическата забрава може 
дори да се превърне в незабележим и мощен генератор на социални 
промени и преобразувания. Не случайно и Бенямин подчертава, че 
историческият кладенец на младостта се подхранва с водите на Лета, 
и че нищо не предизвиква такова обновление както забравата.59  

И, наистина, в историята, ала и в настоящето винаги настъпват 
драматични мигове, в които трябва да се извърши съдбоносен избор, а 
и в които единствено чрез сбогуване с налично присъстващото, доми-
ниращо влияещото може да се открие проход за идното. В подобни 
кризисни ситуации или сюблимни моменти е напълно естествено и 
закономерно политизираните хора да си формират и разпространяват 
визии, че спасението е напълно възможно и постижимо, единствено 
чрез посредничеството на Архимедовия лост, който да преобърне ста-
туквото, т.е. да свали от престола на властта и от пиедестала на офи-
циозно натрапваната памет определени лица, политически режими и 
структури. Ако социалните субекти се освободят от оковите на пред-
разсъдъците и наложените им условности и табута, ако те отхвърлят 
сизифовото бреме или танталовите мъки, които Властта, Историята и 
Времето им налагат, те могат да променят радикално своя живот – то-
ва е най-честото обяснение и историческото вдъхновение или оправ-
дание на политическата забрава.  

Разбира се, в подобна историческа бъркотия или в свръхполи-
тизиран и дирижиран социален хаос е доста трудно да се открият, а 

                                                 
59 Срав.: Беньямин, В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. 

СПб., 2004, с. 425. 
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още по-сложно и да се приложат точните мерки и дозировки на поли-
тическата памет, на политизираната забрава за чуждите или нашите 
простъпки. Духът на времето, конвулсиите на Историята, праистори-
ческият зов на Битието твърде често надделяват над Разума, ориенти-
рат и насърчават Волята към безчовечни прояви. Това обаче не може 
да бъде оправдание за зловещата роля и гибелните последици, до кои-
то може да стигне отприщилата се и безконтролно вилнеещата поли-
тическа забрава.  

Щом Хайдегер твърди, че езикът е дом на битието, не е ли яс-
но защо чрез декретирането и натрапването на определена политичес-
ка забрава се стига до заглъхване или до пълно изчезване на онези 
гласове, които не импонират на конкретно дадената власт. Забраната 
да се чуват различни и критични гласове в публичното време-
пространство, в медийния ефир и в социалната атмосфера, разоблича-
ващи дадена власт, не е и нищо по-различно от това да се прокудят 
техните езици от териториите на битието на комуникацията, да се 
лишат те от дом и сигурна стряха, от спокойствие или духовен уют. А 
прокуденият, невъзвращенецът не може да се надява нито на добри 
спомени за него, нито на нормално припомняне за предишните му 
проявления, качества и добродетели. Не е ли подобна забрана символ, 
а и въплъщение на насилствено изгнание и на самото битие на хората, 
което не е по мярката или вкусовете на онези, които изискват забрава-
та?! А това битие, колкото и невзрачно, или мъчително да е, винаги 
намира някакви начини да се изрази чрез пространствата на опреде-
лени езици, социални и политически говори. Затова не само битието, 
но и неговите емблеми или средства трябва да бъдат забравени. Пък и 
както се казва в народната мъдрост – далечни очи се забравят, – така 
и надалече прогоненият език със сигурност, по-бързо, или по-бавно 
ще потъне в мъглата на времето, ще се забрави от всички онези хора, 
които вече няма да могат да го използват нормално и ефективно.  

Блестящият в словесността си Антоан дьо Риварол казва, че в 
езиците историята дрънка своите истински паметни монети, че знаци-
те са разменната монета на взаимоотношенията между хората, и че 
езиците са изумителни машини, поради което не бива да се допуска 
да ръждясват, да скърцат техните пружини. От тази гледна точка, по-
литически декретираната забрава копнее да преустанови дразнещото 
я звънтене на нетърпимите за нея езици, чиито звуци или мелодии 
възприема като най-непоносимо скърцане. Тя не иска да полага как-
вито и да са грижи, или усилия, за да смазва техните пружини, нито 
да премахва натрупаната (историческата и политическата) ръжда по 
тяхната смислова или ценностно-нормативна повърхност. Тя обикно-
вено е и способна не само безмилостно да ограбва значителна част от, 
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или даже напълно шансовете на хората да могат да говорят свободно 
и спокойно за своите паметови съкровища, или наследства. Полити-
ческата забрава върши и нещо далеч по-лошо, ала и по-ужасно, защо-
то ги лишава от всички възможности да се наслаждават на виденията, 
шума, звънтежа, громола или кънтежа на паметовите им „монети”, 
като най-безчувствено ограничава, дори прекъсва съвсем техните ес-
тествени, нормални, човешки, взаимно полезни отношения. Тя при-
нудително ги превръща в духовно нищи същества, в идейни мизерни-
ци, бедняци на памет, окаяни по въображение и клетници на забрава. 
То няма как да бъде и другояче, след като единствената музика на заб-
равата е мълчанието, тоест ужасяващата липса на звуци или какофония-
та, от която нищо не може да се разбере по най-правилния начин.  

Морис Бланшо също акцентира върху загадъчните и интимните 
връзки между езика и забравата. Той отбелязва знаменателния, рядко 
предполагаем от хората факт, че във всяка произнасяна реч вече изпревар-
ващо говори забвението, понеже всяко слово е обречено все някога да бъде 
забравено, пък и защото в речта забравата определено намира своя покой, 
а и поддържа своето негласно и потайно съгласие със съкровеното.60  

Всичко това е в пряка или косвена връзка с деликатната тема 
за съперничествата между паметта и забравата. Защото паметта се ле-
гитимира, а спомените се утвърждават чрез езика на образите и раз-
мишленията, на чувствата и преживяванията, които волно и неволно 
се предизвикват и повтарят при определени социални контексти и си-
туации. А щом властта „отреже езиците” на паметта, щом прекъсне 
сладките или страшните приказки на разприказвалите се спомени, тя 
винаги ще изпадне в положението на мъчител и даже на убиец на ези-
ка, който не й се нрави, от когото се бои и когото иска да накаже. 

Няма нищо неестествено или чудно, че политиците се опитват 
да парират или елиминират опониращите/противниковите езици на 
паметта с изваждането на предна линия, с даването на солови партии, 
с надвикването на удобните за тях паметови езици. Първите трябва да 
замълчат или поне да бъдат принудени да приглушат своите изкази, в 
най-добрия случай – да припяват като хорови съпроводи на гласовете 
на властниците. Вторите следва да огласят докрай социалните прос-
тори, да кънтят навред в социума, понеже колкото повече се чуват и 
повтарят, толкова е по-сигурно, че ще се запомнят, а техните притихна-
ли, изчезнали противници неусетно ще избледнеят, слязат от сцената. 

Тези статуси са закономерни, понеже езикът е власт. Властта не 
бива да се предава в ръцете на политическите опоненти и противници, 

                                                 
60 Срав.: Бланшо, М. Ожидание забвение. М., с. 33. 
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или поне трябва да се оставя в такива минимални количества и невзрачни 
качества, които по-лесно могат да се оборят. Нали пришествията и нас-
тъпленията на забравата започват точно по този начин – с отстъпление от 
властовите позиции, със затихване и пълно замлъкване на чуждата памет.  

Преди много години Петър Увалиев пусна в оборот един ве-
ликолепен термин – никъдници, с когото искаше метафорично да 
идентифицира, ала и остро да заклейми всички онези безродници, ко-
ито са изоставили най-свидното – родния дом и бащината стряха. 

Можем да се възползваме от неговото творение. Наистина, забра-
вата превръща онези, които е погълнала в себе си, в никъдници. Те нямат 
нищо стойностно или вечно, лишени са от верен ориентир в океана на 
времето и в пущинаците на жизнената съдба. За никъдника не съществува 
реално време и реално пространство. Той сякаш се намира в някакво без-
времие или пък в алокалност, дори когато си въобразява, че това не е така. 
Не случайно в политическите заклеймявания, присъди или анатеми към 
другостта често й се приписват атрибутите на безвремието или извън-
пространственото й съществуване, понеже тя е упреквана или й е вменя-
вано, че не знае в кое време живее, къде се намира. Ако Паметта е някакъв 
уютен дом, който ни дава смислово-ценностна стряха и екзистенциален 
или исторически подслон, то Забравата не предлага подобни мостри или 
услуги. Тя се втурва, обезобразява и разрушава този дом, лишава човека 
от неговия подслон. Този, който е попаднал в обителта на забравата, не 
знае накъде, как, защо да се движи. Той е лишен от възможности или воля 
да й се противопостави, да контролира ходовете й, понеже забравата ни-
кога не оповестява ясно или точно своите намерения и действия. Онзи, 
който го е забравил, също не се интересува от азимутите на неговите про-
яви. Тази метафорика е удобна за политическите дискурси, тъй като заб-
равените са безинтересни, обезсмислени, обезличени или несъществува-
щи за онези, които не ги помнят. Те могат да променят „агрегатното си 
състояние” единствено след като станат интересни, смислени, лични и 
жизнени – това могат да постигнат само след като си спомнят за тях. 

Откъсването от „гравитационното поле” за определени паме-
тови зависимости и забравянето на властово утвърдените и политико 
дисциплиниращи логики, техники или практики за жизнените светове 
на хората нерядко могат да водят до много своеобразни форми и рав-
нища на проявление на т.нар. целеустремени към идеали системи или 
субекти.61 
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Акоф и Емери смятат, че историята на човечеството може да 
бъде достатъчно вярно представена, ако се отчетат правилно различ-
ните форми на проявление и взаимоотношения между нецелеустре-
мените и целеустремените социални системи/субекти.62 

Ателеологичните критерии за жизнените светове се формулират, 
декретират от външни (на тези системи) субекти, въпреки и независимо от 
желанията на последните. Такива примерно са Десетте божи заповеди или 
Златния талион, които за хората сякаш придобиват впечатляваща незави-
симост от конкретните обществено-исторически нрави и условия, понеже 
са валидни в неимоверно протяжни във времето социални практики. Тези 
правила винаги се базират на някакъв абсолютен и вечен авторитет, въпре-
ки че самото му присъствие вече предпоставя появата и развитието на ре-
дица противоречия. Този авторитет обаче декретира (независимо от жела-
нията и въпреки вкусовете на хората) някакво безусловно добро/зло, както 
и определя начините, но и средствата за неговото (духовно и практическо) 
опознаване, признаване, постигане, отстояване и възпроизвеждане в пуб-
личния/частния живот на хората в най-различни житейски ситуации.  

Както показват Акоф и Емери, човек е обречен на стремеж 
към всемогъщество, без който не може да постигне никакъв идеал, а с 
когото за него нищо не е невъзможно. На тази основа обаче се оказва, 
че само целеустремените системи могат да се считат за стремящи се 
към идеал, понеже са способни да правят смислен избор между раз-
лични йерархии от цели, както и да покачват равнищата на преслед-
ваните цели, но също и да жертват някои от тях по пътя на осъщест-
вяването на части и дори на целия им идеал.63 

Тематичният патос и контекст, които Акоф и Емери предлагат, 
могат да свършат „добра работа” в нашия случай. Защото не са малко по-
литиците, които дълбоко в себе си желаят социалните системи или чо-
вешките маси, които искат да управляват, да са по своята същност неце-
леустремени системи, или поне да са целеустремени до известни граници, 
които, разбира се, техните властници постулират, сакрализират, а и регу-
лират. Такива политици обикновено никога няма да си позволят безраз-
съдството гласно да изказват подобни техни интимни щения или очаква-
ния, макар да работят здраво за тях. Те обаче могат лесно да се разпознаят 
и бързо да се разобличат, защото не прикриват своите интереси и претен-
ции да формулират и налагат в обществото безусловни катехизиси на 
доброто и злото, справедливото и несправедливото, законното или неза-
конното, както и своята неистовост да бъдат признати за абсолютни авто-

                                                 
62 Пак там, с. 228. 
63 Пак там, с. 231. 
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ритети по всичко. Освен това и от всичко, свързано с тях, или произтича-
що от техните идеи, слова и дела може осезаемо да се усети дъхът или си-
луетът на стремежите към всемогъщество, което естествено трябва да се 
гарантира с ограничение/отнемане на енергиите на другите. 

Психолозите съвсем определено смятат, че паметта е уникал-
на, но и специфична форма на структуриране на определени типове – 
социални или символни – порядъци. Тя никога не запечатва, а и не 
възпроизвежда образа на нещо/някого сам по себе си, без неговите 
връзки или отношения, без неговите зависимости от даден контекст, 
или фон. В този смисъл паметовите следи винаги отразяват и възста-
новят дадени структурирани обекти или предмети, депозират по свой 
начин техните обвързаности и зависимости от неща, които са причина 
или следствие, фон или контраст в конкретно взети ситуации. Затова 
споменът за нещо/някого не може да бъде абсолютно тъждествен на 
своя обект. Той не е негово огледално отражение или 100% репродук-
ция в неговия чист ипостас, а представлява специфично реконструи-
ране на този образ и то само в отделен контекст, иначе казано, в оп-
ределена структурна логика, последователност, а и функционалност. 
Той няма как да е огледално отражение, защото се случва по-късно 
във времево отношение, при друг – ментален, емоционален, социален 
и прочее – статус на субекта си, но е и предназначен да обслужи пот-
ребности и интереси, които са различни от тези, които са били валидни 
и значими за ситуацията и обекта, които впоследствие са запаметени. 

Както всеки порядък има собствен смисъл, така и паметта е 
смислово ангажирана, което значи, че нейният смисъл не е безструк-
турен, или антиструктурен феномен. Ако си позволим да използваме 
политологическата терминология, можем да кажем, че паметта има 
специфични просистемни качества, макар те да не са достатъчно 
осъзнати от нейния субект. За разлика от нея пък, забравата е винаги 
антисистемно ориентирана и ангажирана, понеже цели и постига 
подриване, отслабване, дискредитация и унищожение на системност-
та на определени споменни констелации; обезличаване, оскверняване 
или погубване на конституционния патос и статус на значимите паме-
тови следи. Вярно е, че не всичко от тайнствата и механиката на па-
метта е разгадано от науката, но това съвсем не значи, че тези тайнст-
ва или мнемоничната механика са триумф на хаоса, или пък че в дис-
кретните, незримите територии на паметта мощно властва ентропия-
та. Именно по тази причина никой не се съмнява в особената структу-
рираност на паметта. Такава структурираност обаче трябва да прите-
жава и съответен рационален статут, понеже и самият порядък се 
нуждае от конкретна рационалност за своето съществуване. В отли-
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чие от нея забравата е дамгосана с клеймото на хаоса, пустотата или 
ентропията. 

Това съществено обстоятелство дава и основание на полити-
ците или идеолозите доста внимателно, а и пристрастно да се отнасят 
към проблемите на паметта, в т.ч. особено към политическата такава. 
Разбира се, те винаги се стараят и опитват да открият, или да припи-
шат колкото може повече рационален капацитет и рационална полез-
ност на паметовите структури или визии, от които се нуждаят, или 
които те санктифицират. Освен това политиците и идеолозите се въз-
ползват от структурираността на паметта, за да легитимират струк-
турните цялости и ефекти на паметовите типове, които пропаганди-
рат, или – обратното, – да дезавуират, а и дискредитират онези, които 
стигматизират. Затова и конкуренциите, или баталиите между раз-
лични политически памети винаги се оказват безмилостни съперни-
чества, или безпощадни войни между различни смислови структури, 
между различни ценностно-нормативни идентичности, които винаги се 
борят (пряко или косвено) за някаква власт. 

Поставена и анализирана в тази смислово-оценъчна призма, 
забравата притежава особени признаци и свойства, които съществено 
я отличават от всяка форма на паметта. Ако я приемем за специфична 
контра-версия на паметта, тя следва да се лиши от много от характе-
ристиките и спецификите, които са органични, съдбовно значими за 
паметта.  

Видяна в такъв план, забравата може да се дефинира, от една 
страна, като особен феномен на деструктуриране, или като специфи-
чен механизъм за дезавуиране на социалните порядъци, които попа-
дат в нейното полезрение, или в нейните „ръце и лапи”. При това, 
нейното равнодушие и нейната безпощадност към която да е структу-
ра, която попада в обхвата и властта й, съвсем не означават, че тя 
притежава и своя структура. Никой не е доказал, а и не може да дока-
же каква е вътрешната структура на забравата, нито дали в нейните 
„покои” въобще има място и роля за какъвто и да е тип структура. 

От друга страна, като специфичен контрапункт на паметта, 
забравата не е, нито пък може да бъде рационална по своята същност 
и предназначение. Досега няма експериментални психологически из-
следвания, които категорично да са доказали рационалността на забрава-
та, нито рационалното сътворение, сработване на нейните механизми. 

Точно обратно на тези закономерности обаче, политици или 
идеолози нерядко са склонни и способни да приписват гласно, или 
иносказателно, ясно, или дискретно някаква рационалност на историчес-
ката, или политическата забрава, която трябва да възмезди техните идей-
ни опоненти, или противници за известен период, или пък завинаги.  



146 

Подобен прийом или маньовър е напълно разбираем, а и науч-
но лесно обясним. Никой политик или идеолог не се блазни от мисъл-
та, че ако предлага на гражданите неразумни, или абсурдни идеи, 
ирационални, или фантасмагорични средства, може да разчита със си-
гурност на тяхното одобрение, или пък на тяхната подкрепа към него-
вите алогични визии и съмнителни по ефективността и ползата си по-
литически начинания. В този аспект всеки политик или идеолог вина-
ги се стреми и опитва да внуши на публиката, че неговите идеи, ви-
зии, доводи и аргументи са логически безупречни и стабилни, дори 
когато те изобщо не са такива, а – обратно, – са логически противоре-
чиви и слаби. 

Стоящ на вековечния фундамент на пристрастността си към 
рационалността на своите визии, всеки политик/идеолог не се свени 
да лансира парадоксални, ирационални идеи, че забравата, която той 
призовава, обещава – като възмездие за опонентите и противниците си, 
– притежава своята логична обоснованост на появата и действието си.  

Нещо повече, в своите публични дискурси всеки политик/идеолог 
търси начини и намира средства, за да демонстрира на публиката, че екс-
плоатираната от него забрава е неразделна част от цялостната структура 
на неговите идеи и опити да промени света. Той ни най-малко се интере-
сува или не се притеснява от знаменателното обстоятелство, че забравата 
изобщо не притежава нито рационален, нито структурен континуитет. 
Фактически в подобни ситуации, а и с такива действия политиците и иде-
олозите, които използват такива смислово-оценъчни матрици за рацио-
налната каузалност, а още повече и за логичната утилитарност на съот-
ветна историческа/политическа забрава, без да искат обръщат гръб на на-
уката, на психологията, но и дори твърдят неща, които са абсурдни. 

След като забравата е индиферентна към рацио-то, но и към 
структурата въобще, няма как тя да оказва позитивни влияния и въз-
действия върху конкретни обществено-исторически констелации или 
политически конфигурации в чисто обективни аспекти. Ако забравата 
е някакво особено „нищо”, тя няма как да влияе или въздейства върху 
което да е нещо в духовния или практическия жизнен свят на даден 
човек, или социум. Погълнато от забравата, всяко нещо престава на-
пълно да има каквато и да е валидност, или пък значимост за света и 
неговите обитатели, които са останали извън тази забрава. При това 
положение, единствената възможност, която утешително остава на 
субекта (в т.ч. най-вече на спекулативно мислещия и манипулативно 
действащия политик или идеолог) е да лансира и колкото може да от-
стоява субективни или даже субективистични визии и аргументи за 
рационалността и утилитарността на забравата, която представя като 
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съпричастна, съучастна към промените на структурните дадености на 
обществения, политическия и пр. живот.  

Най-благотворната среда за подобни субективни/субективистични 
ерупции е въображението, а след него дискурсивността. Затова полити-
ците/идеолозите са толкова вторачени в необятните ресурси и така обсебе-
ни от възможностите на въображението и дискурсивността, където могат 
на воля, пък и с умисъл да пласират своите „творения”.  

По тази причина проблемът или тематиката за нуждата от, ролята 
и значението на историческата забрава се появяват на сцената на полити-
ката винаги в определен дискурсивен контекст и антураж, както и като 
знамение, или ефект на дадено въображение. Само в подобна – фантазна и 
дискурсивна – „компания” въпросите/темите за забравата могат да изпъл-
нят конкретни деструктивни и „структурообразуващи” функции, мисии.  

Истинското безсилие и фактическата импотентност на забра-
вата да промени нещо в жизнения свят на хората проличават особено 
ясно, а и категорично, когато след – по-голямо, или по-малко – време 
забравата се оказва оборена и суспендирана от дадена памет, за която 
политиците, идеолозите са твърдели, че е погребана завинаги в забрава.  

Деликатността, сложността и колизията при разкриването на 
тайнствата на политическата забрава може да зависят също и от глед-
ната точка, от която се осмислят и преценяват въпросните тайнства. 
Не е все едно дали такова разкриване се извършва от позицията на су-
бекта или от тази на обекта на забравяне, който в даден контекст мо-
же да встъпи в ролята на субект на забвение. Повод за тази специфич-
на рокада е идеята на М. Хайдегер, който задава въпроса „Какво е 
забвението” и си отговаря по парадоксален (за обикновените хора) 
начин: „то като че ли е някакъв вид възпоминание”. Аргументът на 
немския философ е наистина странен: ако има „забвение, в което не 
ние забравяме нещо, а, обратно – то нас забравя, ние сякаш се оказва-
ме забравени; забравени от Провидението, затова нас вече не ни води 
невидимата ръка на съдбата, и ние само се присланяме, страхливо бя-
гайки в произтеклото от източника на собствената си същност”64. 

Този впечатляващ смислово-оценъчен пирует може бързо и лесно 
да се забележи в религиозно-каноничното менторско слово, където патетич-
но и трафаретно се обяснява, че онези, които забравят Господа, ще разберат, 
че и Той ги е забравил или изоставил, за което със сигурност ще съжаляват.  

Разбира се, това е твърде интересна позиция, защото с нея ра-
дикално се изменят и ролите, но и приносите както на паметта, така 
също и на забравата. И двата феномена се оказват твърде специфично 

                                                 
64 Срав.: Хайдеггер, М. Разьяснения к поэзии Гельдерлина. СПб., 2003, с. 
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„впрегнати” за постигането на обща цел, която обаче се осъществява 
по доста различни, даже и противоположни начини. И паметта, и заб-
равата се представят като доста плътно ангажирани със същността 
на човека, макар първата да се опитва да я възкреси – чрез припомня-
не, докато втората се старае да я прикрие – чрез прокуждането на 
спомените.  

Тази странна диалектика между паметта и забравата обаче не стига 
само дотук. Тя търси други проходи, пътища, средства и прийоми за свое-
то депозиране и развитие. В този контекст паметта и забравата се оказват 
свързани навеки, сякаш неизбежно въртящи се в омагьосан кръг, при което 
ту едната побеждава другата, ту става обратното. В този необичаен „воде-
вил” или „маскен бал” понякога е трудно да се различат истинските лица 
на играчите, в т.ч. коя и каква е паметта, или коя, и каква е забравата. Това 
е така, понеже в историята, както и във всекидневието, човек попада в си-
туации, или се оказва въвлечен в казуси, при които няма пряка, непосредс-
твена, но и релефно осезаема среща само с паметта, или само със забрава-
та. Нерядко му се налага да се среща лице-в-лице с умишлено изфабрику-
вана, с изкуствено конструирана, инструментално публично натрапена па-
мет, която е прикритие на някаква забрава. А пък друг път му се случва да 
се сблъска със забрава, която е дегизировка на стигматизирана и репреси-
рана памет. Но и в двата случая не винаги всичко е окончателно решено, 
нито пък е гарантирана необратимостта на това, което се вижда и чува, ко-
ето се твърди или налага от властта. Това е така, понеже паметта, както и 
забравата съвсем не са абсолютно еднородни или монолитни феномени. Те 
са много по-сложни и противоречиви образувания, отколкото хората смя-
тат, че са в действителност. Затова и, както показва Г. Кнабе, съществува 
не една-единствена памет, а две, при което втората памет неизбежно се по-
явява на сцената на историята или на арената на политиката тогава, когато 
вече забравата е извършила някакви свои покушения и злостни похищения 
върху целостта и властта на първата.65  

В много отношения прибягването до услугите или спешната 
помощ на политическата забрава цели тъкмо подобни ефекти или 
последици: чрез дезавуиране, дискредитация, репресия и елиминация 
на определени паметови структури и идентичности да се даде шанс и 
територия за появата на нови – по-удобни и по-полезни за властници-
те – мнемонични конфигурации, които да се обявят публично като ав-
тентични и потребни. Затова толкова често в практиката се сблъсква-
ме с изкуствено предизвикани казуси в политическия живот, при кои-

                                                 
65 Виж подр.: Кнабе, Г. С. Избранные труды. История и теория культуры. 

М., 20 , а също от него: Древо познания и древо жизни. М., 2006.  
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то субектите, изискващи радикални смени на местата и ролите в па-
метовите йерархии на социума, гръмогласно оповестяват, че прокла-
мираните от тях паметови визии са скрижални или истински, че те са 
съдбовно нужни на настоящето, бъдещето на държавата, обществото, 
докато всички други, които им противоречат, трябва да отидат във 
вехтошарския кош, който често е захвърлен в дъното на килерите на 
историческата, политическата забрава.  

Макар по същество да е безлика, политическата забрава има и 
свои дискретни физиономии, които принадлежат на нейните специ-
фични вариации и модификации. Това налага изследването и на кри-
териите, а и на типологиите на нейните разновидности в практиката. 
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4. Типологични модификации 

Психологията отдавна е установила, че най-общото деление на 
паметта върви по линия на нейната генетична и механична обуслове-
ност. Ако първият вид памет зависи от генотипа на субекта, вторият е 
свързан с механичните особености на нейната проява. Генетичната 
памет се съхранява и препредава чрез ДНК-то на даден индивид, до-
като за механичната са нужни съответни условия и опити, в които тя 
да се формира и развива.  

Подобно различие обаче може да се прокара и спрямо съот-
ветстващите на всяка от двете памети форми на забрава. Ако генетич-
но индивидът е предразположен към по-ниска степен на мнемонични 
заложби и способности, естествено, неговите „таланти” да забравя 
конкретни детайли, неща и дори случки (със сигурност) ще са много 
по-големи.  

Що се отнася до „механично” обусловената забрава, тя също 
зависи от различни предпоставки, условия, фактори и механизми, за 
да се прояви в целия си блясък и мощ. Така например, хора с еднакви 
мнемонични заложби и особености могат да запаметяват или – обрат-
ното, – да забравят съответни вещи или случки в зависимост от среда-
та, в която се намират; от обстоятелствата, при които протича мнемо-
ничния процес; от естествено или изкуствено промененото тяхно пси-
хическо настроение, или внимание; от различния брой на засипващи 
ги образи и връзки, които трябва да помнят или забравят. 

Според някои психологически концепции или експерименти 
механичната памет е лесно и бързо доказуема, примерно, само чрез 
известен брой механични повторения. В този смисъл някои психолози 
считат, че минималният брой механични появявания на нещо, което 
предстои или трябва да бъде дълготрайно запаметено (от страна на 
изследваните индивиди) е 6 пъти, при това и не в един и същи, но в 
шест различни контексти. 

Паметта и забравата се определят (освен от подобни количес-
твени параметри) също и от качествените характеристики на начини-
те, с които се въздейства на психиката. В този аспект е любопитно да 
се напомни, че в античните гръцки гимназиони децата и подраства-
щите са научавали, но и запаметявали конкретни законови кодекси в 
полиса чрез пеене – считано за по-ефективно средство от механично-
то (вербално) повторение.  

От чисто политологическа гледна точка, спецификите на таки-
ва възможности на хората (да помнят или да забравят) притежават 
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различни модалности на употреба. Ясно е, че в политически или по-
литизирани събития, процеси, или тенденции управниците имат рабо-
та с хора, притежаващи различни генетични предразположености да 
помнят, или да забравят. Властниците нямат пряка възможност – чрез 
съответни медикаменти, – да влияят върху мнемоничните особености 
на хората, особено когато последните са и многобройни, спонтанно 
събрани, трудно подаващи се на манипулативни въздействия. Затова 
те търсят и прилагат други, по-различни, при това често и естествено 
съществуващи благоприятни предпоставки, условия, фактори и меха-
низми за реализация на своите цели, намерения, спекулативни и ма-
нипулативни влияния, въздействия над хората. Подобни обработки на 
психиката и съзнанието на хората са доста по-различни от тези, при 
които в конкретни ситуации, отделни институции и по специални на-
чини може да се въздейства на психиката на отделни индивиди, чиято 
памет да бъде инспирирана по външен начин (чрез съответни меди-
каменти или с други техники) да работи по-добре или, обратното, да 
отказва да функционира; съответно да забравя по-сигурно, по-често.  

Впрочем, когато мимоходом преминаваме покрай темата за 
медикаментозните влияния върху паметта и забравата, трябва специ-
ално да отбележим, че тези проблеми съвсем не са маловажни или 
пренебрежими от страна на политиците, или управниците. Последни-
те както сами се възползват от съответни фармакологични консистен-
ции, за да мобилизират и увеличат паметовите си капацитети във 
важни за тях ситуации, така и за да се спасят, избягат от травмиращи 
или неприятни за тях споменни конфигурации. Освен това политици-
те не прибягват до селекция и приложение на такива средства само за 
лична консумация, но и за разнородни и многолики публични експло-
атации, с които да манипулират паметовите или забравящите ресурси 
и качества на гражданите. В този аспект можем/трябва да си припом-
ним безучастната роля или активната ангажираност на някои полити-
чески субекти – лица, партии и институции, – които допускат и не 
санкционират, даже предварително подготвят дадени индивиди и 
групи, които при участията си в политически събития, или в полити-
зирани мероприятия се държат неадекватно, именно под влияние на 
различни опиатни, наркотични или други субстанции. 

Всички сме свидетели как в митинги, демонстрации, граждански 
вериги или неподчинения особено ярка или активна е ролята на субекти, 
които се намират в нетрезво състояние, или са явно дрогирани, но и които 
не са елиминирани от организаторите на подобни политически мероприя-
тия, а даже им се предоставя много време, широк терен за техни предизви-
кателни прояви и опасни провокации към други хора в даден момент.  
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Понятно е, че, за да се подхожда така либерално към подобни 
субекти, реално има някаква полза за съответни политически субекти, 
или за техни дискретни сценарии. Както всеки (нормален и възпитан) 
човек добре знае, пияните, дрогираните, неадекватните във вербални-
те и поведенческите си реакции лица или групи се отличават и с осо-
бено фиксиране, или с разконцентриране на тяхното внимание, с нат-
рапчиви паметови образи и репертоари, или – обратно – със забеле-
жими модуси на забрава за общовалидни социални норми и ценности, 
правила и обноски, задължителни за всеки гражданин.  

Освен всички тези особености политиците се възползват не 
само от персоналната активност на подобни обременени лица/групи, 
но и възможностите те да влияят и на други хора, които участват в 
политическите мероприятия или събития. По линията на психичното 
заразяване такива пияни, дрогирани, неадекватни индивиди или групи 
са способни да приобщават към своите начини на аморално и общест-
вено-рисково поведение и други, преки или косвени участници, или 
свидетели на конкретни мероприятия.  

Поставени в атмосферата и обстановката на безконтролно, 
безнаказано действащи такива, „обременени” от съответни субстан-
ции, лица/групи, дори иначе добре възпитани граждани могат момен-
тно, ситуативно да се поддадат, повлияят и да възприемат прийоми и 
средства на публични изяви, които те по принцип не одобря-
ват/ползват. В такива ситуации не само провокаторите, а и онези, ко-
ито ги следват се оказват с манипулативни мнемонични, или пък заб-
равящи функции и способности в даден момент. В тях хората се оказ-
ват включени в необичаен за тяхното нормално всекидневие режим на 
паметта или – обратно, – на предизвикване и експлоатация на забра-
вата им за нещо. 

Заразяващите ефекти и подражателните маниери дори на хора, 
които реално не са под влияние на фармакологични и други химичес-
ки субстанции, нито са алкохолно опиянени и освободени от редица 
задръжки, определено – видимо или незабележимо може да въздейст-
ват в конкретни темпорални диапазони, в даден пространствен век-
тор. А подобни възможности са от особена полза за някои политици, 
които са готови и способни да прибягнат до или безсъвестно да из-
ползват всички позволени и непозволени, законови и противозаконни 
прийоми и средства, само и само да постигнат своите цели. 

Към механичната памет, например, се отнася и друга мнемо-
нична разновидност – образната памет. В зависимост от количеството 
и качеството на представените на сетивата и интелекта на субекта ве-
щи и образи, той може да изгражда съответни паметови връзки и сле-
ди в своята психика, в съзнанието, подсъзнанието и самосъзнанието 
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си. Ясно е, че с манипулации спрямо такива вещи или образи, може да 
се влияе не само на паметта, но вероятно в немалка степен или форма 
и върху забравата на субекта за тях. 

Визираните току-що закономерности обаче не означават, че поли-
тиците и властниците изобщо не прибягват до разнообразни механични 
арсенали и репертоари, за да предизвикат или да канализират (чрез тех-
ните услуги) в съответни отношения и русла мнемоничните, или – обрат-
но, – забравящите потенции, особености на дадени субекти. Тъкмо напро-
тив, – няма политици или управници, които напълно съзнателно или нео-
съзнато, непредумишлено да не прибягват до и да не експлоатират такива 
възможности. Проблемът в такива случаи е в това, че хората не са наясно 
по какви начини и с какви средства те биват изкуствено принуждавани 
по-добре да помнят или да забравят нещо. Затова те не осъзнават какви са 
отговорностите на властниците, вините на политиците.  

Дори елементарното познаване на тези закономерности и особе-
ности на човешките възможности да се запаметяват или забравят дадени 
неща хвърля светлина и върху прийомите и средствата, които политиците 
и управниците експлоатират в живота. Като знаем за тези количествени и 
качествени фактори за съответно запаметяване или забравяне можем, нап-
ример, да си обясним по-лесно и по-бързо защо политиците прибягват до 
съответни изисквани (или натрапвани) многократни повторения на възг-
ласи, до масово запяване на участващите хора в дадени политически или 
политизирани мероприятия, или защо конвейерно се произвеждат и из-
ползват еднотипни (по символика, образност и послания) плакати, транс-
паранти и други артикули за политически изяви и дискурси. 

Всъщност в подобни политически събития или политизирани 
мероприятия хората, които волно или неволно участват в тяхното 
провеждане, са солидно потопени – без достатъчно ясно да го съзна-
ват – в определена, при това нерядко съвсем преднамерено подготве-
на и обработена детайлно, но и дискретно социална среда и психичес-
ка атмосфера. Освен това те са и принудени сами да използват съот-
ветни арсенали или репертоари, чрез които запаметяването на едни, 
или забравянето на други идеологеми, митологеми, политически на-
ративи и политизирани дискурси става много по-лесно и по-бързо.  

Типологията на различните варианти на политическата забра-
ва е деликатен, но и сложен проблем. Тя може да се конституира и ле-
гитимира по различни критерии, едни от които имат реален, а други – 
въображаем произход и характер. Става дума за това, че политичес-
ката забрава може да се отнася до или публично/персонално да обоз-
начава действително размиване, или пък симулативно „разиграване” 
на частично/пълно заличаване от паметта на субекта й на конкретни 
образи за политически, или други събития.  
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В обществено-политическият живот обаче доста често среща-
ме вербални заявки, заклинания, че нещо е окончателно и безвъзврат-
но забравено от дадени социални групи или от цялото общество, ма-
кар такива твърдения да не се потвърждават от практиката. Обикно-
вено това се случва по време на различни политически мероприятия, в 
които се сипят заплахи или „удостоверения”, че нещо, свързано с по-
литическия опоненти или противник, е застрашено, или вече е въдво-
рено във владенията на политическата забрана. Освен това такива за-
явки или заклинания могат да се срещнат и в отделни политически 
документи на дадени партии, а и по повод на някакви юбилеи на 
„противниците”. В такива случай по-скоро (задължително) ставаме и 
свидетели на симулативна забрава, която няма реален, практически 
корелат, или на инструментално декларирана забрава, която съвсем 
преднамерено се визира и експлоатира по конкретен повод и за мани-
пулативно влияние върху определени индивиди, социални групи и 
сегменти на обществото.  

Всъщност при подобни ситуации и казуси е налице не реална 
забрава, а съвсем предумишлено експлоатиране (по чисто политичес-
ки причини и съображения) на определени представи за забравата, 
чрез които се заплашват или стресират дадени маси. При такова въз-
действие върху психиката и съзнанието на гражданите обаче полити-
ците не винаги преценяват вярно всички евентуални последици от 
техните манипулации. Те например разчитат, че чрез повторенията на 
такива образи и заплахи могат да „набият” здраво и трайно в психика-
та и съзнанието на хората одиозни картини за субектите или обектите, 
които са предмет на въпросната забрава. В същото това време обаче, 
политиците, осланящи се на подобни манипулации, недооценяват 
правилно или даже забравят възможностите, че публичните описания 
и заплахи могат и да са доста впечатляващи, поради което, вместо да 
предизвикат и гарантират забрава за нещо/някого, точно обратно – да 
обусловят и катализират неговото запаметяване в обработваните ли-
ца/групи. 

За спекулативността на подобен тип публично афиширани и 
експлоатирани социални или политически забрави може да се мисли и 
съди по следното обстоятелство: ако някой/нещо е вече забравен/о, 
той/то не следва и да се споменава дори в качеството му на липсващ 
компонент от съответна паметова конфигурация. Фактът обаче, че 
след подобни „забравящи терапии” хората продължават да си спомнят 
и да говорят за тях, е показателен, че ефективността от тези процеду-
ри не е тази, която се е очаквала. След като публично се приказва, 
пише или дебатира по въпроса за забравата на някое събитие, полити-
ческа фигура, значи че последните все още пребивават в дискретните 
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пространства на паметта, тъй като те се оказват компоненти и на да-
дени дискурси „за”, или „против” тях в момента. Ако те наистина са 
забравени, за тях изобщо не би трябвало да се води какъвто да е раз-
говор. Такива проблеми, събития, фигури и пр. следва да бъдат (чис-
то и просто) напълно безразлични за съвременниците и поради това 
обстоятелство да не оказват каквото да е сериозно влияние като нуж-
ни, или като солидни въздействия в качеството им наложителни еле-
менти на техните политически, или други наративи. С други думи, те 
са явени по някакъв начин пред публичността или отделни граждани, 
докато потъналото в забравата не трябва да има възможности да се 
яви по такъв начин.  

Ако приемем, че забравата е солиден контрапункт на памет-
та, би следвало и да твърдим, че модалностите на първата изобщо не 
бива да имат симетрични аналози във вариациите на втората. Това 
обаче не е така. От практиката знаем, че след като паметта притежава 
разнообразни версии по линиите на всевъзможни различия според ес-
теството на субекта, който я има/ползва, забравата-контрапункт въ-
обще не би трябвало да има подобни модуси. От живота и обществе-
но-политическите практики знаем сигурно, че паметта може да се де-
ли на персонална, групова и обществена. Но подобно разделение оба-
че всъщност се оказва напълно валидно и по отношение на забравата. 
Тя също може да принадлежи на отделен индивид, на конкретни чо-
вешки общности и на обществото. Впрочем, едва ли е мислима такава 
забрава, която е напълно безсубектна, която не притежава своята ло-
кализация или пък своята въздейственост в рамките на даден субект. 

Същевременно обаче неопровержима истина е и твърдението, че 
между личната, груповата и обществената забрава въобще не съществуват 
каквито и да са абсолютно реципрочни, „огледални” проекции или пра-
вопропорционални зависимости. Например, възможно е даден индивид 
вече да е забравил за определени събития или факти по различни причини, 
докато в мнемоничните трезори на някои социални общности спомени за 
тях все още могат да съществуват, а пък и целево да се използват. Също 
така е възможно значителна част от обществото и да е забравило напълно 
за някои елементи от битността и битийността на миналото, докато за оп-
ределени социални групи или индивиди такава забрава не съществува, или 
поне тя притежава временен характер, чийто „мандат” се отменя при поява 
на съответни дразнители, условности, причини и поводи.  

В контекста на политическата наративност/дискурсивност е 
валидно положението, че ако за някои политически субекти същест-
вуват определени форми на забрава за конкретни събития, политичес-
ки или други фигури, то за онези политически или силно политизира-
ни идентичности, които хранят в съзнанието и паметта си някакви 
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травми за миналото, или имат светли спомени за негови елементи, та-
кава забрава е невъзможна и практически неприемлива, понеже тя 
съдбовно засяга техния жизнен свят, етос и патос.  

Дори когато дадени политически субекти – лица, организации и 
пр. – вече не са на сцената на историческия живот или на арената на поли-
тическите съперничества, те пак може да не са попаднали в списъците на 
„осъдените на вечна политическа забрава”, т.е. спомените за тях може да 
се все още живи и да играят някакви роли в настоящето. Това значи, че ма-
кар да са лишени от реално битие, те разполагат със свое инобитие в па-
метта на социума, или на определени негови сегменти. Тази мнемоника 
изригва и се употребява по съответно предназначение при всички сгодни 
(за някои субекти) случаи. Тъкмо това инобитие е тяхна застраховка сре-
щу покушенията и властта на забравата, понеже неговата символна мощ и 
валидност е по-силна от актуалните нрави, реалности, които може да 
предполагат, или даже да изискват съответни забрави за наличността му. 

Експерименталната психология е установила, че паметта може 
да се класифицира и по друг критерий – в зависимост от това дали за-
помнянето се извършва по активен или – обратното, – по пасивен на-
чин. Разликата в тези две мнемонични разновидности зависи от харак-
тера и спецификата на привличане или използване на вниманието в 
тях. Ако в активната памет вниманието е солидно ангажирано, то в 
биографията на пасивната памет неговите (външно проявени) функ-
ции са много по-слабо, по-трудно видими. Първата е свързана с ин-
тензивно и мащабно действие на вниманието, докато при втората то 
действа, така да се каже, на фонов режим, а и при по-отслабен конт-
рол над него.  

Впрочем, забравата също много зависи от ролята или значението 
на вниманието в съответни процеси на деструкции, разграждане и уни-
щожение на паметовите връзки. А това ни пояснява защо политиците и 
управниците обръщат толкова голямо внимание на човешкото – персо-
нално, групово или обществено – внимание, за да могат чрез неговото ма-
нипулиране да се сдобият с по-големи възможности за влияния върху хо-
рата. При това те открито не демонстрират към коя от двете модалности 
на паметта се насочват или кои прийоми и средства за активно/пасивно 
запаметяване предпочитат. В политическата и социалната практика влас-
тниците се склонни да прибягват и експлоатират и двете разновидности, 
разбира се, в зависимост от контекста и от тяхната ефективност. 

На тази база обаче може да се говори така също и за полити-
ческа активна, а и за политически пасивна забрава. В първия случай 
властниците селектират и прилагат такива – видими или незабележи-
ми – активни методи и инструментариуми, които да прокарват по-
лесно, по-бързо, по-мащабно и по-сигурно изкуствено предизвикано-
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то забравяне на съответни елементи от арсеналите и репертоарите на 
техните опоненти, или врагове. Те съвсем преднамерено – моментно 
или дълготрайно – разфокусират вниманието на гражданите към точ-
но определени теми и събития, или пък го пренасочват към други, за 
да може чрез подобни ходове и средства да предизвикат изкуствена, 
активна забрава на въпросните признаци, свойства, прояви, дори на 
постиженията на техните конкуренти, или за някои свои прояви и 
черти, които ги дискредитират в даден казус и съобразно определен 
социален или политически контекст. 

Нещо повече, от една страна, политиците разчитат, без пуб-
лично да го артикулират, на съответен фон на исторически или все-
кидневни реалности или обстоятелства, които обаче трябва да импул-
сират, или – обратното, – да демобилизират вниманието на граждани-
те, чрез което се манипулират и регулират техните паметови способ-
ности и ангажименти.  

От друга страна обаче, властниците са готови и способни (ви-
наги, щом се появяват удобни поводи и обстоятелства) да формират и 
форматират в своя изгода конкретен обществено-исторически фон, 
съответни контекстуалности, реалности или нрави, които трябва да 
провокират – афиширано, или завоалирано – отслабване и даже пълно 
блокиране на вниманието, като по такъв начин дискретно влияят вър-
ху естеството, или динамиката и на забравата.  

Има случаи, в които политиците публично демонстрират, че 
изцяло разчитат на времето и на други (странични, или органично 
присъщи за конкретен тип обществено-исторически, политически си-
туации, или контексти) характеристики и особености, които обаче 
трябва да размият, или даже да разрушат – при това било в значител-
на, било даже в пълна степен – дадени (стабилно запаметени) атрибу-
ти на техните противници. Подобни маньоври винаги объркват хората 
да се ориентират правилно в техните тайни, вкарват ги в затруднения 
да разгадаят навременно техните кодове, пароли и сценарии. А по-
добни затруднения или усложнения в дешифровките на политически-
те намерения и планове винаги облагодетелстват техните автори или 
тези, които се възползват от тях.  

Впрочем, пасивната забрава съвсем не е независима от човеш-
ките влияния. Точно обратното, – тя може (дискретно) да се предиз-
виква, контролира и управлява; да се регулират (по завоалирани на-
чини) нейните форми, темпове, мащаби, пък и последици. А тези не-
забележими или „законспирирани” съпричастия, или съучастия на по-
литиците към появата и развоя на привидно, или на реално пасивни 
забрави им дават много повече шансове да се оправдават, че те нямат 
нищо общо с тяхното наличие, или влияние. По такъв начин покуше-
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нията над или извращенията с елементи на дадена групова, или на 
обществената памет могат да се прикрият и омаловажат, като се пред-
ставят и обяснят на интересуващата се от тях публика като неизбеж-
ни, естествени или закономерни последици от присъствието и влия-
нието на пасивната забрава, която чрез неумолимото течение на исто-
рическото/социалното време, с приливите, или с отливите на конк-
ретни образи и обстоятелства, и т.н., неминуемо поразява и разрушава 
бастионите на паметта. Това може да се случва дори когато пасивната 
забрава бива активно инспирирана, или изкуствено регулирана от съ-
ответни политически субекти (лица, институции и пр.), без обаче об-
ществеността да забелязва или проумява как подобни събития се из-
вършват. От експерименталната и когнитивната психологии е извест-
но, че паметта може да се дели на двигателна, емоционална, образна 
и словесно-логическа според определен критерий.1 След като смятаме 
забравата за контрапункт на паметта, дали тя следва и да притежава 
„обратни полюси” на тези модалности на паметта? А и дали същест-
вуват недвигателни, неемоционални, необразни и несловесно-
нелогически типове на забрава? 

Може да се предполага/твърди, че всичко, което е потънало в 
мрака, бездните на забравата, не притежава двигателни, емоционални, 
образни или словесно-логически референции, понеже обратните вер-
сии, свързани с тяхното наличие или действие в непрозрачните сфери 
на забравата не могат да се докажат по абсолютно никакъв начин. По 
линията на подобно съждение можем ментално, въображаемо да „га-
рантираме” липсите на двигателни, афективни, образни и словесно-
логически модификации на забравата. 

Очевидно е, че забравата се възприема, мисли и оценява от 
житейския разсъдък (или предразсъдък) като специфично нещо, което 
изглежда като притесняващо „нищо”. В това нищо изцяло липсва или 
не бива да има каквато да е кинетика, т.е. динамика на случващото се 
в неговите недосегаеми, а и сякаш твърде мистериозни за човека сфе-
ри. За обикновеното, простосмъртното, неизкушеното от научно-
теоретически спекулации човешко съзнание забравата се асоциира с 
някакво доста непрогледно време и с тъмно пространство, в които по-
падналите там образи-спомени загубват предишния си статут. 

Човешките сетива не могат да уловят какво се случва с, какви 
промени, процеси се развиват във феномените, които са попаднали в 
мрака или в небитието на забравата. Те не могат да идентифицират 

                                                 
1 Срав.: Зинченко, Т. П. Память в экспериментальной и когнитивной 

психологии. СПб., 2002, с. 40.  
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прецизно, детайлно и хронологически процесите на разпад или на 
анихилация на паметовите образувания, които се дезавуират и дест-
руктурират от „механиката, от физиката и от химичните реакции” на 
неподвластното забравяне. Те не могат да придобият конкретни или 
достоверни впечатления за това какви по характер движения правят 
тези феномени в полето на забравата, нито какви закономерности или 
необходимости стоят в основата на подобни движения. Човешките се-
тива са неспособни да регистрират и проследят какви са посоките, 
трансформациите на нещото, което е попаднало в непрогледните те-
ритории на съответна модалност на забравата. Субектът може само 
ментално да придобива, въображаемо да използва рационални или 
ирационални впечатления, представи, убеждения и трафарети за кон-
кретно разиграващото се в драмите и по сцените на историческата, 
или на политическата забрава. Човек не знае какво точно се случва с 
тези образи, какво те преживяват, как обитават покоите на забравата. 
От подобна гледна точка на оценяване, забравата е безотносителна 
към двигателните и акинетичните модалности на иманентните й съ-
държания. Субектът на забравата не се интересува/вълнува дали обра-
зите, потънали в бездните на политическата забрава, водят свой особен 
и невидим живот, дали те се движат по определени орбити и между съ-
ответни нива в „отечественото” пространство и битие на забвението.2 

Нещо повече, самата мисъл или самият интерес какво се случ-
ва, какви премеждия или преображения се свързват с нещата, попад-
нали в лоното на забравата, вече означават, че тези неща все още не са 
напълно забравени, че все още има спомени за тях. 

Двигателната памет се отнася до запомнянето и възпроиз-
веждането на определени движения на субекта, провокирани от съот-
ветни каузални комплекси и определени исторически/всекидневно-
житейски обстоятелства. Тя е органично свързана с формирането или 
използването на конкретни двигателни умения, привички, навици и 
стереотипи. Според психологическите изследвания тя обикновено 
доста рядко доминира над другите модалности на паметта.  

Както двигателната/моторната памет, така и двигателната заб-
рава съществено зависи от характера или особеностите на социалните 
обстоятелства, в които тя протича. Не е все едно и също дали паметта 

                                                 
2 Мишел Сер превъзходно демонстрира как контекста се отразява на 

„продукцията” на сетивата, а и как даден контекст може да обуслови 
появата на бездни, шупли или на драскотини в сетивните образи на па-
метта и въображението на човека: виж: Сер, М. Петте сетива. Филосо-
фия на смесените тела. С., 2005. 
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или забравата биват призовавани и задействани в условията на екстре-
мални, или – обратно – на нормални и спокойни жизнени обстоятелства.  

В историческата и всекидневно-житейската практика можем 
да сме свидетели, а и ползватели на определени двигателни модуси на 
политическата забрава. Тези модуси могат да са естествено или из-
куствено провокирани и осъществени. Например, с течение на исто-
рическото/социалното/политическото време, с изблъскването, или с 
пълното изчезване от хоризонтите на актуалния живот на определени 
политически идентичности е възможно редица техни двигателно-
паметови арсенали и репертоари да „потънат” в небитието на истори-
ческата забрава. Вместо тях, на повърхността на живота, обществена-
та практика да изплуват други, новородени или възстановени двига-
телни техники. 

Освен този естествен процес в историята и човешкото всекид-
невие обаче, е възможно и чрез съответни преднамерени, целево ори-
ентирани и ангажирани волеви усилия да се „забравят” и определени 
двигателно-паметови референции от своята (или от чуждата) полити-
ческа, или политизирана идентичност. В този по-специфичен аспект е 
разбираемо защо е възможно и силово, волево или целенасочено да се 
ограничават, или дори напълно да се изтласкат (от актуално битува-
щите политически навици, привички, стереотипи и маниери) опреде-
лени двигателни „асортименти”, които са били тясно свързани с ми-
налото, или дори с настоящето на противоположните идентичности, 
или с аксесоарите на собствената идентичност, и които не бива да се 
използват в настоящето. 

Днес например нашите съвременници или сънародници едва 
ли знаят нещо подробно за, а и едва ли прибягват до двигателно-
паметовите прийоми и средства, които са били валидни за отдалечени 
– с векове, или дори с десетилетия – периоди, а и практики. Ние не 
познаваме или поне не ни се налага да използваме с такава неотлож-
ност, честота и мащабност разнообразните двигателни арсенали и ре-
пертоари, които са били органично присъщи, а и символно прекалено 
ценни за средновековните българи, или пък за съвременниците и 
участниците на възрожденските процеси, или борби в нашата страна. 
Духът на тогавашната историческа или политическа атмосфера е не-
познат на днешните хора, както и политическите, или политизираните 
модуси на моторната им памет, която е била системна използвана от 
предците ни в тогавашните политически реалии и нрави. За този дух, 
за своеобразието и колорита на подобни двигателни памети сега мо-
жем да научим само от книгите, защото вече няма живи никакви тех-
ни исторически връстници. Това е напълно естествен, закономерен и 
неизбежен исторически, а и културен процес. Немалка част от двига-
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телно-мнемоничните „снаряжения” на гражданите от времето на „ре-
алния социализъм” също са загубили своята историческа и символна 
незабравимост. Обществената среда е претърпяла неимоверни проме-
ни, а социалната атмосфера вече е коренно различна в сравнение с 
онази, която е била привична, прилична за социализма. Тъкмо няко-
гашната среда или атмосфера са подхранвали определени двигателни 
атрибуции, които сега вече нямат такава – обективна и субективна – 
основа за поддържане. След символните ревизии и инвентаризации на 
паметовите наследства през годините на прехода те вече са свалени от 
приоритетните експозиции на обществената и политическата памет; 
захвърлени са в най-изоставените, тъмни, рядко посещавани кътчета 
на паметта, или са осъдени и изпроводени да поемат пътя към тяхната 
историческа забрава. На тяхно място са се появили и утвърдили нови 
двигателно-мнемонични елементи, които са оказват екстри, мостри и 
категорични императиви за някои политически актьори. 

Ако всяка историческа епоха и всяка съдбовна (за даден народ 
или нация) борба произвеждат, дистрибутират и консумират опреде-
лени двигателно-паметови елементи, то е неизбежно за част от тях – 
след някое време – да настъпи известна, ограничена или цялостна 
„демобилизация”, изваждането им от списъците на валидни и значими 
форми.  

Историческата наследственост и социокултурната придоби-
тост не дават равни шансове, а проявяват селективно отношение към 
двигателните памети, които са твърде важни, ценни и солидно експ-
лоатирани от предишните времена, общества и поколения. Тази нас-
ледственост или придобитост винаги е съпровождана и от съответни 
цялостни, или частични паметови амортизации, преквалификации, от 
промени в хоризонталния и във вертикалния статус на отделни спо-
менни конфигурации, както и от съответни, но и неизбежни забрави 
на определени контингенти от някогашните двигателни мнемоники. 

В рамките на злополучния български преход към демокрация 
например се вижда, че определени жестови арсенали и поведенчески 
„стойки” могат напълно (или поне временно) да се забравят, да се из-
ведат от тяхното предишно и мащабно експлоатиране. Например, за 
дълги години командите и съответстващите им двигателни и телесни 
позиции на протестиращи граждани, свързани с призива или с улти-
матума „кой не скача е червен”, сякаш бяха „пенсионирани”, изваде-
ни от репертоара на гражданските протести. Трябваше да минат доста 
години, да се появят съвсем нови условия и причини, за да се забеле-
жи, че подобни двигателно-паметови атрибути не са изчезнали без-
възвратно, а се оказват отново „на мода”, призовават се и за пореден 
път – след известна пауза, – се използват в качеството на съответен 



162 

символичен протестен капитал, инструментариум. Подобно „изваж-
дане” на определени двигателно-мнемонични атрибути се забеляза 
при масовите граждански протести през 2013 г., когато някои вече 
забравени или потънали в сякаш непробуден летаргичен исторически 
сън неща бяха разбудени, а и раздвижени. Става дума за определени 
(масово използвани и публично експонирани) форми на протестна хо-
реография или гражданска пластика/танцувалност в протестни ме-
роприятия, които дълги години бяха сякаш изцяло изчезнали от хори-
зонта на политическия живот, а сега (при мощните протестни вълни) 
отново бяха осезаемо извадени на повърхността. 

Емоционалната памет е органично свързана с определени 
чувства на субекта. Понякога тя се оказва най-жилава и устойчива във 
времето, способна да превъзмогне и да не изчезне при много различ-
ни, тежки препятствия, житейски премеждия на субекта. Тя може да 
притежава различни видове афективни колекции, а дори и противопо-
ложни вариации на стенични и астенични емоции, преживявания или 
състояния на субекта. При определени обстоятелства споменът за ня-
какво – останало много назад в миналото – събитие възпроизвежда 
най-вече някакви смътни или по-ясни чувства, преживявания, някакво 
недостатъчно понятно по произхода и съдържанието си впечатление, 
усещане. 

Споменът или паметовият образ никога не представлява само 
чисто мисловно, рационално образувание. Той винаги предполага из-
вестен афективен „антураж”, който влияе и въздейства върху момент-
ното състояние на боравещия с него социален субект. Затова специ-
фичната амалгама между рационални и ирационални/емотивни ком-
поненти си оказва неотменна, а и непренебрежима съставка от орга-
никата на мнемоничното. 

Далеч по-трудно и по-сложно е да се опишат или валидизират 
проявленията на емоционалната забрава, както и с лекота, с катего-
ричност да се твърди за наличието й. Резонни са въпросите дали 
изобщо забравените феномени могат да притежават някакви афектив-
ни атрибуции; дали те въобще са способни да предизвикват емоции в 
незримите пространства на забравата; а и дали (ако притежават такива 
способности) астеничните или стеничните афекти са преобладаващи в 
аксесоарите и/или репертоарите на забвението? 

В известен смисъл човек може да изпитва потискащи го емоции 
от представата, че нещо или някой могат да бъдат забравени в съгласие с 
(против) неговата лична воля. Това обаче не е продиктувано от реалността 
и въздействията на самата забрава, а е обвързано със съответни образи, 
представи за нея, придружени и от конкретни чувства. В този аспект, 
плаши или психически обременява не самата забрава, а нейните ипостаси.  
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Емоциите винаги се отнасят до нещо, което е важно или е ценно 
за субекта им в реално време, но и което се отнася до неговото минало, 
настояще и дори до бъдещето. В този аспект е доста проблематично да се 
пледира, че съществува емоционална или - обратното – неемоционална 
забрава. Човек не преживява емоционално самата забрава. Той изпитва 
съответни позитивни/негативни чувства и преживявания от покушенията, 
от не/удобствата, които му създават определени паметови констелации, 
но и послания. Той дори може да изпитва и определени чувства само от 
размислите какво евентуално може да му се случи или как би могъл да се 
чувства, ако някои (прекалено важни и значими са него) неща в паметта 
му бъдат връхлетени и похитени от атаките на забравата. Такива разсъж-
дения, притеснения, тревоги и опасения нямат нищо общо със забравата.  

Формално погледнато или логически мислено, ако нещо е вече 
забравено, то не бива да предизвиква някакви емоции и чувства, още 
повече пък ясно осъзнати/понятни. Забравата не е символ, нито въп-
лъщение на определена форма на живот, а тъкмо последната може 
да обуслови, катализира и репродуцира съответстващи й емо-
ции/чувства. Тя е особен символ и въплъщение на някаква форма на 
смърт, лишеност от битие и значение на нещото, което е попаднало 
в нейните непрогледни и непонятни „селения”. Не е обяснимо как мо-
гат да се изпитват положителни емоции от наличието на политическа-
та забрава за определени факти и събития! Последните, след като бъ-
дат погълнати от талазите на забвението, стават безразлични или не 
влияят на психиката на субекта. По същия начин политическата заб-
рава не може да предизвиква и отрицателни чувства и преживявания. 
Ако човек се притеснява от забравата на нещо, значи той не го е из-
личил напълно от съзнанието си. Той може само да се смущава, да се 
плаши от вероятността да изгуби нещо от съкровищницата на паметта 
си, да го изпрати без сам да иска от последната във владенията на заб-
равата, над които може и да няма никаква власт, но това съвсем не е 
еднакво със самата феноменология и с функционирането на забравата. 

Образната памет възпроизвежда съхранените образи на пет-
те различни сетива. Психолозите отдавна са регистрирали, изследва-
ли, но и обяснили редица потайности на зрителната, слуховата, обо-
нятелната, осезателната и вкусовата мнемоника. Тези модуси на 
паметта обаче нямат никакво „огледално” отражение или абсолютно 
симетрично въплъщение в забравата като цяло, или пък още повече и 
в политическата такава. Вярно е, че превратностите на историята и 
трагикомедиите в политическия живот могат и да предизвикат извес-
тно влошаване, а даже и загубване на определени оптически мнемо-
ники, свързани с политически феномени. Например, днешните млади 
поколения изобщо не могат да различават ликовете на някогашни ем-
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блематични (за по-далечното или по-близкото минало) политически 
фигури, които по-старите поколения познават. И в подобно обстоя-
телство няма нищо изненадващо. За да се запамети даден образ, той 
следва или да бъде многократно повтарян в еднакви, или в различни 
ситуации; или пък да бъде доста впечатляващ, смислово-ценностно 
значим за субектите, които съхраняват неговите контури и съдържа-
ния в паметта си. За разлика от историческото минало, когато едни и 
същи политически особи постоянно се явяват на публична сцена, 
оказват се даже свързани с живота на цяло едно или на две поколения, 
днес е налице нещо коренно различно. Калейдоскопичната бързина, с 
която се появяват на или изчезват от хоризонта на политическите ре-
алности различни субекти – лица, партии, политически институции и 
пр., – няма как да не повлияе върху капацитетите на техните запомня-
ния, но и върху скоростта или мащабите на техните размивания в, или 
изчезвания от паметта на съвременниците; с други думи казано, на 
техните ускорени и „уплътнени” забрави. При тези постоянни – исто-
рически и всекидневни – „бомбардировки” върху психиката и съзна-
нието на днешните граждани няма как да бъдат солидно и стабилно 
запомнени всички, които се появяват (искрометно или даже и по-
трайно) на политическата сцена. 

Освен това е важен и фонът, на който изпъква, или с когото е 
свързан подобен образ. От панорамата на обществено-историческите 
реалности, от атмосферата, динамиката и смислово-ценностната зна-
чимост на политическите нрави много зависи дали отделният човек 
ще притежава съответна – крехка или солидна – ценност; дали ще 
предостави дълготрайно или съвсем мимолетно гостоприемство (в 
своята психика и съзнание, в паметта си) на съответни образи, споме-
ни, паметови констелации за своето присъствие и значение в полити-
ката, но също и за субектите в нея, които може да запомни. В този 
план следва и да се подчертае, че, примерно, политиката (като същес-
твен фон за запаметяването или забравянето на съответни образи) 
съществено се изменя с времето. Ако за предишни поколения тя е не-
разривна част и от тяхната персонална биография, то в нашата пре-
ломна съвременност, в която политиката исторически и морално де-
валвира, образите за нея не са толкова впечатляващи, нито са дългот-
райни за много хора. Спомените за политиката – както от миналото, 
така и от настоящето – са преобладаващо негативни, а това немало-
важно обстоятелство определено не благоприятства създаване и раз-
витие на положително натоварена памет за политическите реалности 
и нрави. Точно обратното – естеството, състоянието, ролята и после-
диците на политическите промени или трансформации в живота на 
огромни човешки маси са свързани най-вече с отрицателно натоваре-
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ни, а и предразсъдъчно „инкрустирани” образи и емоции. Тяхната 
„лоша енергия” не стимулира паметта, а предпоставя или катализира 
редукции на възможностите за създаване, или пък за трайно „консер-
виране” на положителни спомени. Вместо това, политическите нрави 
и реалности непрестанно предлагат, но и увеличават шансовете за из-
тласкване към перифериите на паметта, или за заточване в каторгите 
на историческата/политическата забрава на образите, свързани с по-
литическото в живота. Отчуждението, отвращението и дори погнусата 
на значими маси от граждани, които са недоволни от днешните поли-
тики и политици, съвсем естествено предизвикват и катализират съ-
ответни редукции на възможностите за дълготрайно запаметяване на 
образите на тази политика или на нейните действащи лица в спомен-
ните музеи на гражданите. Политическите реминисценции дори за ис-
торически знакови събития се оказват също застрашени от хиперинф-
лационните спирали на изнемогващата (под напорите на динамично и 
противоречиво развиващата се политическа действителност) памет, 
която все по-често, все по-мащабно почва да отстъпва и да капитули-
ра при атаките на забравата. А подобна тенденция се проявява не само 
в своите директни форми, но също и в своите превърнати форми и до-
ри като своеобразен бумерангов ефект. Пренасищането на психиката 
и съзнанието на съвременните хора с неприятни афекти и негативни 
образи за политиката и политиците видимо или незабележимо, с тря-
сък или тихомълком, осъзнато или неосъзнато широко отваря врати, и 
предлага царски пътища на забравата за тях.  

Негативно настроени към или системно превръщани в жертви 
на политическите волунтаризми и безумства, хората съвсем естестве-
но не питаят добронамерени чувства към политическите игри и ак-
тьори. Затова те (напълно разбираемо) предпочитат да забравят и то 
колкото може по-скоро, по-пълно техните потискащи или неприятни 
образи. Тази им мнемонична интенционалност обаче е съпровождана 
непрестанно и от други, интимно протичащи процеси или трансфор-
мации в паметта на съвременните хора, които са свързани със склади-
рането (най-вече!) на отрицателни спомени за политическото. Така 
„лошата памет” и „добрата забрава” си оказват взаимни „любезни” 
жестове и услуги, а историческата репутация, моралното реноме на 
политиката са най-потърпевши.  

Всички тези специфични процеси или тенденции са лесно ус-
тановими, особено в рамките на драматичния и злополучен преход 
към демокрация. Огромната част от българския народ изобщо вече не 
си спомня лицата, гласовете, идеите, делата и „приносите” на многото 
партийно-политически фигури, които са били на сцената на полити-
ката. Тя не е видяла нищо добро от тези фигури, поради което им е 
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отмъстила като ги е запокитила в най-непосещаваните кътчета на сво-
ята историческа и политическа памет, или като ги е удостоила да бъ-
дат нейни пратеници в далечните царства на пълната забрава.  

За по-младите поколения съвсем естествено, пък и неизбежно 
са настъпили определен тип символни амортизации или реално прак-
тически елиминации и на слухови паметови констелации, които са 
доста присъщи или познати на по-старите генерации. Историческата 
забрава е застрашила или даже е и заглушила (по своите начини) спе-
цифичните гласове или шумове, произтичащи от някогашни (много 
значими) събития. В „света на мълчанието”, който сервира забравата, 
не е възможно да се чуят нито глухите стенания, нито предсмъртните 
крясъци на отиващия в небитието социален/паметов феномен, нито 
пък многообещаващите звънтежи на раждащото се за живот ново съ-
битие, което също оставя конкретни следи в паметовите колекции и 
биографии на субекта му. Тя е заличила представите и усещанията за 
грохота или за „шумоленето” на историята. За нея е без абсолютно 
всякакво значение тембърът на историческите процеси, събития. За 
огромни човешки маси историята се оказала доста фалцетно звучаща 
в сравнение с начално заявените обещания, че хората ще бъдат свиде-
тели, слушатели или самодейни участници в невероятно привлекател-
ни и ползотворни за тях исторически симфонии. Вместо това, граж-
даните са се оказали на неочакван, твърде продължителен, но и изк-
лючително изтощителен исторически концерт, на който се чуват съв-
сем не обещаните запленяващи, вдъхновяващи симфонии, а най-вече 
отблъскващи, плашещи какофонии. Затова са съвсем естествени же-
ланията, но и понятни старанията на множество хора да забравят кол-
кото може повече и по-скоро за видяното и преживяното на този кон-
церт. Ако някога и някъде историческата/политическата забрава се 
оказва притисната до стената, или принудена да отстъпи, това обик-
новено се случва не толкова с изплуване на повърхността на актуално 
пулсиращия живот на ярки и пленяващи паметови възкресения, а най-
вече с някакво глухо и неясно откъде точно идващо ехо от миналата 
история.  

Забравата изобщо не се интересува, нито пък дава осезаема 
гласност и видимост на „херцовете”/„честотите”, които излъчват, а и 
изискват някога запаметените събития, които в нейните незрими, не-
обхватни и безмълвни аудитории, или зали са без значение.  

Тя лишава хората от „мелодичността” на преживени събития, за-
печатали се в паметта. Самата ритмика – присъща на течението, развоя и 
преображенията на историята, – губи изцяло своя образ, смисъл, ценност 
и значимост във „вечните полета” на забравата. „Вибрациите” на забрава-
та не са огледален (макар полярно различен) образ на паметта. Искромет-
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ността или монотонността на сътворението и придвижването на дадени 
събития по коловозите на историята напълно губят своите образи или 
смислово-ценностни валенции в „зоната на мрака” на историческата и на 
естествената политическа забрава. По тази причина, например, днешните 
младежи не познават, нито се стремят да разберат динамиката, шумовите 
ефекти, присъщи на движенията на вече миналата история. Те не интере-
суват от, не разбират и не преживяват някои химни/песни, които за хората 
от „третата възраст” имат определена, при това доста съществена пози-
тивна/негативна смислова/оценъчна валентност, която зависи от идейните 
им предпочитания, от тяхната предишна или настояща партийно-
политическа ориентация и ангажираност. Появата на определени акус-
тични „емблеми” и на „съпроводи” на някои мероприятия от предишни 
исторически времена, обществени събития не предизвиква у тях емоцио-
нални реакции, каквито са присъщи за представителите на средните и 
старите поколения, чийто биографии са исторически свързани с и общес-
твено-политически зависими от тези събития. А забравата на акустичните 
ефекти на миналата история може да се окаже и фатална за капацитета и 
разнообразието на историческото въображение, или за историческата па-
мет на съвременните, или пък още повече на утрешните поколения хора, а 
и граждани. Така става възможно след време хората да си въобразяват 
или дори да си спомнят по доста оскъден, превратен начин за същността и 
значението на минали знакови събития, при което подобни мнемонични 
реставрации предлагат неприятни прецеденти и емоции, каквито човек 
среща при наличията на образ без звук или на неясен звук без образ. А се-
риозно повредената от пакостничествата на времето и живота историчес-
ка или политическа памет, или пък отблъскващо наръфаната, жестоко 
проядената от молците на забравата споменна констелация нерядко изо-
билно, а и усърдно предлага това „меню”, свързано със смътни образи без 
звук, или с непонятни звуци, а и без нормална картина.  

Съществените промени, настъпващи неизбежно с новите хо-
дове на историята, се отразяват и върху обонятелната памет на 
представителите на различни поколения. По тази линия неминуемо 
настъпват съответни забрави на обонятелни трафарети, които са били 
мащабно практикувани в предишни исторически времена и полити-
чески режими. И тук съвсем не става дума за обонятелната памет на 
нашите съвременници към определени – традиционни или необичай-
ни за нашите географски ширини и дължини, или за нашите културни 
и гастрономически традиции – храни и напитки, а за специфичните 
референции на тази памет към ароматите на историята, към мириса на 
политиката и пр. 

С течение на времето, с установяване на нови реалности и 
нрави, човек започва да губи и своя нюх към „аромата” на дадени съ-
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бития, или към „мириса” на историята. Едно е човек да живее в смут-
ни и преломни времена, когато всичко „мирише на барут”, на ради-
кални промени, коренни поврати и тотално преобръщане на пластове-
те на историята и всекидневието на хората, а съвсем друго е да обита-
ва исторически реалности и да се съобразява с обществени нрави, ко-
ито са присъщи на безметежни на вид времена. По един начин памет-
та се впечатлява от събития и времена, в които, и чрез които всичко 
ври и кипи, а по съвсем друг начин тя бива повлияна от процеси и 
тенденции, които са израз и средство на дадена историческа „плесен”, 
или на политическо „мухлясване”. 

За нормалния човек не е едно и също дали ще опитва с дегус-
таторски капки питиетата на историческите събития, или ще бъде си-
лово принуждаван да се налива с тях. За него не е едно и също дали 
ще вкусва съблазнително и ароматно ухаещи политически събитийни 
менюта или ще му предлагат постоянно едни и същи прокиснали гоз-
би, от които му се повдига, които вече не може да понася, и които му 
вредят твърде много. А преходната политика, политическите кулина-
ри и сервитьори в последния четвърт век се оказват точно такива оди-
озни фигури и предлагат такива отблъскващи „менюта”. И затова все по-
вече граждани искат да забравят пътищата до политическите „заведения”. 

В това няма нищо изненадващо! Кой нормален човек обича да 
си спомня често за свои гастрономически опити и „подвизи”, от които 
впоследствие му е станало лошо? Кой иска да се завръща там, където 
му е било зле, пък са му и завещали лоши спомени? Само извратен 
субект или патологичен тип може да желае отново да посети тези 
места на паметта, от които всеки разумен и възпитан човек би се ста-
рал да избяга през глава!  

Тази закономерност има своите особени измерения и въплъ-
щения и в забравата. По един начин забравата може да се справи с ис-
торически/политически реалности, нрави, събития и фигури, които й 
се опълчват, или й оказват яростна съпротива. По съвсем друг начин 
тя се проявява, а и трупа победоносни трофеи, когато тези реалности, 
нрави, събития и фигури се оказват анемични, немощни или гостоп-
риемни, радушни за нейните нашествия, вероломства, диктатури, до-
ри протяжни династии в историческия живот. А при тези два казуса 
инвазиите на забравата (в териториите на историческата памет) не 
притежават еднакви смислово-оценъчни аромати, нито пък техните 
баталии водят до неимоверно приличащи си мириси – плодове и от-
ражения на отстъпленията на паметта. 

Впрочем, „ароматът” на историята не е еднакъв или общова-
лиден както за представителите на различните поколения, така и за 
тези, които принадлежат към една генерация. В зависимост от поли-
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тическите интереси, симпатии или антипатии, от идеологическите об-
вързаности и зависимости, от естеството и мащаба на социалния и 
политическия опит представителите на една и съща генерация могат 
да притежават доста различни представи и емоции за мириса на ми-
налата, настоящата и бъдещата история. Затова например днес сме 
свидетели на факти, при които хора от едно и също поколение пуб-
лично или в неформално общуване описват и тълкуват „миризмите” 
на отшумялата, или на сега пулсиращата история по съвършено про-
тивоположни начини. За едни хора миналото е „доброто старо време”, 
което им е завещало носталгични спомени, приятни смислово-
ценностни аромати, докато за други техни съвременници и връстници 
същото това време е изобразявано и третирано като гнусно и мръсно, 
вонящо и гадно време. А тези вътрешно-поколенчески различия, про-
тиворечия и даже конфликти могат да се умножават и усилват далеч 
повече в сферата на междупоколенческите разминавания и сблъсъци, 
касаещи стигматизациите или сакрализациите на конкретни времена и 
нрави.  

Човек обикновено е привикнал към тривиалните или към мод-
но променящите се аромати на своята историчност и всекидневност. 
Когато му се налага да се лиши от тях, да се раздели доброволно, а 
още повече пък принудително с тях, той чувства моментна, понякога 
даже и дълготрайна липса на подобен исторически/всекидневен ми-
рис, защото последният е бил органично свързан с конкретно усещане 
за не/уютност на времето, което е съставна част на биографичната ат-
мосфера и съдба на подобен социален субект. Затова временната раз-
дяла или „сбогуването завинаги” с представи за такъв аромат на исто-
ричността/всекидневието се отразяват силно и на паметовите музейни 
експозиции.  

Освен това човек изобщо няма каквато и да е ясна, или сносна 
представа каква евентуално е вонята от разложението на спомените и 
паметовите следи в забравата, или какви са уханията, които се носят 
около гробовете на забравените мнемонични образи. Само патоло-
гични типове с некрофилски склонности могат да се възбуждат от и 
да се радват на мъртви туловища, на формалиновата миризма на ум-
рялото тяло на историята. Но за жалост политиката в преходния пе-
риод предлага немалко подобни екстравагантности и извратености, 
пък и формира, или насърчава доста граждани в подобна насока. За-
това сме и свидетели как в продължение на четвърт век доморасли 
политици и идеолози подкокоросват или убеждават обърканата, за-
шеметената публика колко приятно и полезно е да се ровят гробовете 
и гаврят с кокалите на историята, а и да некрофилстват. А този умиш-
лено и системно поддържан интерес към историческата леш, това 
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непрестанно възпроизвеждане на политическо-лешоядни манталитети 
и маниери се отразяват силно на обонянието на хората към ароматите 
на историята и миризмите на политиката. Той най-фатално уврежда 
нормалното обоняние на социалните субекти към историята. Ако заб-
равата е едно особено нищо, което поглъща дадено нещо, то едва ли в 
това нищо е възможно или действително проявлението на дадени 
обонятелни черти на нещото. 

Същото обаче е валидно и спрямо осезателната памет, както 
относно нейните изчезвания в мрака, пустошта или плашещата „акус-
тичност” на политическата забрава. Човек изобщо не знае дали съ-
ществуват, или пък как се възприемат в/чрез паметта му някакви виб-
рации, които са свързани с пребиваването на нещо в нищо-то на заб-
равата. Той не притежава (исторически унаследен или практически 
придобит) усет за тактилността на забравата, за допира или до-
косването си до нейните феномени и атрибути. Той може единствено 
да мисли, въображаемо да конструира, преживява такива образи. Са-
мо в такъв аспект той може да се притеснява, страхува и дори да из-
пада в паника от предполагаемото или „реално усещаното” от него 
приближаване и покушение от страна на забравата към определени 
негови мнемонични наследства, скрижали и достойнства. Само в мис-
ленето или пък във въображението си човек е способен да усети мра-
зовития допир, или смъртоносните прегръдки на забравата, които по-
хищават неговите спомени. И понеже мисленето, или въображението 
обикновено са много по-плодовити в сравнение с реалното усещане, с 
истинското възприятие, затова и техните описания за забравата са 
толкова впечатляващи за преживяващия ги достатъчно ясно, или – 
обратното – смътно човек, но никога не и трогващи.  

Отделните поколения притежават различни усещания, предс-
тави или чувства за досега си до историческото време, за обхващането 
на главното в неговия смисъл и ценност, и пр. Така някои поколения, 
живеещи в барутни, смутни и преломни исторически времена и при 
разлютени социални нрави, които са доброволно или принудително 
въвлечени в грандиозни исторически промени или трансформации, 
след време се оказват и притежатели на спомени, които им представят 
амбивалентни картини за техните връзки и докосвания до същността 
и пулса на времето, или на историческото битие. Подобни спомени 
обаче могат да бъдат преобладаващо позитивни или негативни в зави-
симост от съпричастността и ангажираността на субектите с такива 
промени или преобразувания. За тези, които считат, че са държали 
здраво и съзнателно в ръцете си кормилото на своя живот, които са 
убедени, че са хванали точните пулсации на историята и смутните 
времена, или които искрено и дълготрайно вярват, че старото време 
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им е дало възможности за разнообразни исторически/екзистенциални 
пътешествия на духа, а и за подвизи на волята им, паметовите следи 
обикновено са преобладаващо положителни като смислово-оценъчна 
консистенция, а и са колоритни. За онези, които вярват или са убеде-
ни, че историческите промени и преобразувания са преобърнали ра-
дикално или даже фатално живота им, които считат, че миналото ги е 
ограбило в духовен и практически план, или безпощадно е предреши-
ло последващата им, крайно неприятна за тях житейска орисия, вре-
мето и историята се оказват способни да им завещаят предимно твър-
де неприятни усещания или представи за одиозни допири, от които те 
не изпитват позитивни емоции. 

Такива зависимости или закономерности не са изненадващи. 
Банално известно е, че като цяло хората с трезв, реалистичен и опти-
мистичен поглед към живота и историята преценяват и доброто, а и 
лошото както на миналото, така и на настоящето; при това без да из-
падат в крайности или предубеденост в своите оценки и присъди за 
времената. Затова и те са по-точни, а и по-коректни в отсъжданията 
си за докосванията на историята до техните съдби, или пък за собст-
вените си не/приятни допири до историчността. Същевременно хора, 
които притежават скептичен, песимистичен, нихилистичен и дори 
циничен поглед към живота и историята обикновено са доста непре-
мерени или несправедливи, крайни, а и непочтени в своите преценки, 
присъди за „даровете” на историята. Според техните мнения история-
та си е позволила твърде непристойни докосвания или дори непри-
лични, и блудствени действия спрямо техните почтени биографични 
съдби. Те обикновено се представят като невинни жертви или цело-
мъдрени създания, които са били брутално изнасилени, или покваре-
ни от разврата на историческата и политическата действителност, от 
порочните нрави или връзки, които тя обилно натрапва на хората. За 
тях историчността се оказва гнусна проституция, политиката – пошла 
порнография. Такива социални типажи обаче не оценяват правилно 
собствените допири до историята. Затова и тяхната селективна памет 
е вторачена преобладаващо към случки или събития, които не са сим-
вол и въплъщение на победата на добродетелта, но на тази на пороците.  

В този аспект, естеството и спецификата на допира до времето 
и историята зависят съществено от това какви (по своя смисъл и 
предназначение) образи и афекти, преживявания, ситуативни или 
дълготрайни състояния е „депонирал” този допир в психиката и съз-
нанието на хората, и как този специфичен усет за близост до, или дис-
танция от времето или историята се отразява на настоящата или пред-
стоящата им биография. Проблемът и колизията тук произтичат не 
толкова от мизериите или от изобилията на възможности, преживява-
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ния, възходи или крушения в личната съдба, които времето и истори-
ята са предложили на социалните субекти, колкото от смисловите це-
ни, или от оценъчния фиксинг на изпитанията и премеждията в тези 
времена, реалности и нрави. Тази интимно, съкровено преживявана 
стойност на изпитаното във времето и историята е съдбовен фактор за 
характера, спецификата на близко усещаните или за далечните, и не-
понятни „докосвания” до паметта, въображението на хората, които 
възкресяват, или сътворяват в своите съзнания и психики съответните 
образи и „цени” на времената.  

Впрочем, дори солидно „циментирани” паметови стереотипи 
за конкретни типове – допустими или недопустими – осезания могат 
да се дезавуират и капитулират при определени обстоятелства или за-
висимости. Така например, при участието си в масови политически 
или граждански мероприятия, човек може моментно и дори напълно 
да забрави присъщите за него паметови стереотипи и параметри за 
публична проксемика. Той може и да позволи докосвания, потупва-
ния, прегръщания или други действия от страна на (напълно чужди и 
непознати нему) лица, които в този момент му се струват близки и 
сродни по душа, по политически патос и етос, по съучастие в и борба 
за дадени каузи; и то при положение, че подобни действия изобщо не 
би допуснал да се извършат спрямо него в неговата всекидневна сре-
да, и във всички различни от тях социални обстановки. В такива ситу-
ации всички исторически унаследени или социокултурно придобити 
ограничения, или катехизиси за не/позволена близост или „интим-
ност” между непознати лица могат да бъдат радикално и светкавично 
променени, но и изцяло свалени от вахта. В този ракурс паметта вре-
менно се демобилизира или ситуативно отстъпва територии, в които 
забравата за определени публични правила и обноски, за общовалид-
ни социални норми и ценности придобива огромни възможности, 
преференции или изкуствени фаворизации. 

Всъщност подобни моментни и страстни обноски между не-
познати хора могат да са дискретно, тъжно или пък срамно свидетелс-
тво само за едно нещо: че обществено-историческите реалности и по-
литическите нрави в такива времена създават огромни липси от истин-
ски, а и пълнокръвни човешки взаимоотношения. Затова и по време 
на подобни масови политически мероприятия хората компенсират по-
добни недоимъци на човешки отношения, на истинска човещина с 
моментни изблици на взаимност и любов, с прегръщания и целувания 
между непознати и с фамилиарност, която инак им е чужда. След като 
историята се е оказала толкова постоянно груба към техните души и 
съдби, те могат да си позволят мимолетния лукс в такива мероприя-
тия да се почувстват нежно докоснати или погалени от нейните приз-
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рачни обещания и ситуативни тактилности. В подобни моменти по-
тискащата, травмиращата памет за преживените злини и безчестия се 
оказва изблъскана в периферията на съзнанието или хвърлена в ми-
молетна забрава.  

Повече от ясно, че политиците и идеолозите, демагозите и по-
пулистите никога няма да пропуснат подобни „златни шансове” или 
„звездни мигове”, в които да се опитат да манипулират психиката, 
съзнанието или поведението на значими човешки маси. Така спекула-
тивните рокади между паметта и забравата се оказват техни тайни 
оръжия. 

Същевременно, споделеното по-горе изобщо не означава, че хо-
рата от различни исторически епохи или типове общества притежават 
съвсем еднакви усети за забравата, или че са лишени от подобни усети в 
еднаква форма, или степен. Това е така, впрочем, понеже хората от раз-
лични епохи/общества по своему преживяват допирите си с историята, 
докосванията си до и на властта до техните екзистенции, до жизнения им 
свят. Освен това и всяко поколение има свой собствен, специфичен духо-
вен и практически усет за историчността на своето време, за политизира-
ността на своя живот и общество. То по своему понася гравитацията или 
вакуума на историчността в своето житие-битие. Всяко поколение по сво-
ему възприема и реагира на грапавините, или на гладкостите на историч-
ността и всекидневието, поради което притежава свои специфични предс-
тави и критерии за допустимите, или за непозволените допири на истори-
ята до неговата съдба. То по своему възприема грубите удари или нежни-
те ласки на своята собствена история, или на Историята, която всекиднев-
но го заплашва и даже му нанася тежки поражения, но пък и ги преживя-
ва по свой начин, който обикновено идните поколения не разбират. 

Историята не създава, нито пък завещава като вековечни, фа-
тални задължения общовалидни визии и тълкувания за „докосвания-
та” до нея, реципрочни преживявания за допира до нейните възходи и 
падения, или до нейните мудни, монотонни тавтологии. Затова и вся-
ко поколение, както и всеки отделен човек по своему изграждат в па-
метта и въображението си собствени – „неръкотворни паметници” за 
духа и цената на времето, или на историята, които неизбежно са сът-
ворени и от отломъците на паметта, или на въображението на негови-
те предшественици, или пък от тези на негови съвременници. Само в 
представите си хората от различни времена и обществени практики 
могат да си въобразяват, че изпитват абсолютно същите докосвания 
на историята и същите чувства, каквито са опитали и техните пред-
шественици, или че наследниците им са обречени да преживеят също 
онова, което те самите са изживели – принудително, или доброволно. 
В този аспект е наивно или неправилно да се твърди, че историята се 
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повтаря в подобен контекст – че тя разполага с ограничен, постоянно 
въртящ се репертоар или арсенал на тактилни влияния и въздействия 
върху психиката, въображението и паметта на хората. Днешните хора 
нямат онова мнемонично чувство за „допир” с историческото или с 
политическото, което е било осезаемо и мащабно експлоатирано при-
тежание от страна на представителите на предишни исторически епо-
хи, типове общества, редици поколения. Оттам идват и съответни не-
разбирателства, противоречия и конфликти между поколенията при 
описанията или преценките на едни и същи исторически събития, или 
факти. Колкото и да живеят с фанатичната убеденост, че „няма нищо 
ново под слънцето”, въпреки това идната история ще предложи на хо-
рата другояче да усетят нейните „допири”. Но това не означава, че 
липсват и такива селективни паметови образи, послания, които опис-
ват „докосванията” до или на историята по доста еднообразни и три-
виални начини. А подобни закономерности или възможности не са 
безразлични, нито се оставят безнаказани от страна на политиците, 
които се уповават на всичко и прибягват до употребата на всевъз-
можни прийоми и средства, които им гарантират реализации на тех-
ните цели. 

Политиците знаят, че със съблазнителните, а и с измамните си 
слова, с моментни демонстративни актове или жестове на близост до 
народа, могат да подведат и заблудят немалко хора, които ситуативно 
да им повярват, да им се доверят, но и да ги последват в инициативи и 
мероприятия, от които впоследствие могат да загубят твърде много. 
Те знаят как да докоснат струните на масовата душа, как да помилват 
вниманието, как да погалят изкусително предизвиканите емоции и 
публичните реакции на гражданството. Лишени дълготрайно от нор-
мални и топли човешки обноски, от уважение и внимание, немалко 
граждани се поддават на такива моментно-ситуативни изблици на 
чувства, на радушни и приятелски жестове, на съпричастие и съучас-
тия в „исторически” събития, които им дават поне малко временна 
човешка сърдечност, чувство за сила и значимост. И, естествено, в 
подобни редки, „звездни мигове” такива граждани са готови и склон-
ни да простят много от слабостите, грешките, пороците, злините, бе-
зотговорностите и безчестията на любимите си политици и управни-
ци, като по наивно детски начин искрено се радват на техните пер-
фидни умения да се „сближат с народа” и да се ръкуват, прегръщат 
или целуват с такива – изпаднали в еуфория – техни съратници или 
съпартийци.  

Произтеклата радикална и мащабна десакрализация на патри-
отизма (като исторически феномен и социокултурен инструмент на 
човешкото осъществяване) се отразява тежко върху рисковете и тен-
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денциите за потенциална/реална деструкция на специфичната осеза-
телна памет, която се оказва заплашена или вече похитена от забрава-
та. А е повече от ясно, че лишените от патриотично чувство граждани 
не притежават или не желаят да имат неприятни, опасни или задъл-
жителни „докосвания” до историята, нито притесняващи ги „допири” 
до и на властта до техните жизнени светове и душевности. В този 
смисъл забравата предлага съблазнително-пикантни „менюта” за дис-
танциране, отчуждение от и липса на интимни връзки и отношения с 
пулсациите на историчността. 

Нещо повече: специфичният контекст, особените реалности 
или атмосферата, свързани с определени исторически/политически 
събития, винаги се отразяват по определен начин и върху усещанията, 
възприятията, представите и тълкуванията на допира до историята, на 
докосванията до властта или на нейните до човешките съществува-
ния. (Едно е човек да усеща, че „държи в ръцете” си и извайва исто-
рията, а съвсем друго е да изпитва неприятните възприятия, че е „в 
лапите” й, че тя го мачка, задушава и убива). Те неизбежно оставят 
съответни следи в паметовите трезори, но и в работилниците на исто-
рическото/социалното въображение на дадени поколения. Тези следи 
изменят своя – смислов и ценностен – статус с течение на времето, 
или при наличието на определен тип провокации, инвазии, или пък на 
господство на забравата спрямо подобни „следи”.  

Колкото и универсални характеристики да съдържа в своята 
историческа еволюция или биография политиката, все пак тя се про-
меня, а с това се модифицират и някои нейни атрибути. Тази законо-
мерност касае и осезателната памет на хората, която също се променя, 
при което неминуемо придобива едни (или нови), а същевременно из-
губва други свои (или стари) свойства и признаци, които пък отиват в 
небитието на забравата. За някои от представителите на младите по-
коления е съвършено непознато чувството и осезанието да „държат в 
ръцете си” исторически или политически светини, които за по-стари 
поколения са били част от техния биографичен и мнемоничен опит, а 
пък и усет. Това е така, понеже за младите подобни светини нямат 
онези специфични „лъчения” и значения – такива, каквито по-
възрастните поколения имат, понеже са отраснали с присъствието, 
привикнали са със символната роля на подобни сакралности, пък и 
които те другояче осмислят, емоционално преживяват, на които прак-
тически другояче реагират. 

Най-специфично е положението на вкусовата памет, която е 
свързана със споменни реконструкции (или реставрации) на вкусови 
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усещания и преживявания, предизвикани от аналогични, от повече, 
или по-малко подобни дразнители, или фактори.3 В нашия изследова-
телски анализ няма да насочваме обектива на теоретичните интереси 
към нормалните, естествените вкусови референции на човешкото съ-
щество/множество, а само към техните метафорични и символни въп-
лъщения в сферата на политическото. Това е така, понеже както исто-
рията, така политиката притежава свой специфичен вкус за различни-
те социални субекти – лица, общности, организации и социални инс-
титути. Всеки исторически период и отделните исторически ситуации 
оставят свои отпечатъци в паметта на техните съвременници или нас-
ледници. Тези специфични паметови следи могат да се обвързват с 
особени визии и тълкувания на миналото, в които то се и представя 
като сладко, горчиво, солено, безсолно, кисело, лютиво, блудкаво и 
т.н. Естествено, това какъв е вкусът на миналото/настоящето/бъде-
щото време съществено зависи от това, как то се (или може да се) от-
разява на жизнения свят, в душевността и битието на човека и общ-
ностите, произвеждащи, обменящи и консумиращи тези вкусови мос-
три. Затова едни и същи (исторически, а и всекидневно-житейски) си-
туации могат да провокират коренно различни вкусови усещания за 
тях в конкретни индивиди или общности.  

Сферата на забравата обаче лишава човека временно или за-
винаги от такива усещания и преживявания. В нея човек не се среща с 
вкусови предизвикателства или подобия. Тя сякаш е напълно безвкус-
на, тъй като не предизвиква конкретни вкусови усещания, възприятия 
и образи. А човекът (като род, вид и индивид) е привикнал да изпитва 
съответни вкусови усещания, поради което тяхната оскъдност или 
пълна липса съвсем естествено го смущават. За него дори временното 
нарушаване на вкусовите му потенции спрямо историята е нещо не-
нормално. Именно тази нейна безвкусност я прави особено притесни-
телна или плашеща за хората. 

При политическата забрава може само инструментално и ме-
тафорично да се говори/пише за известни нейни вкусови предизвика-
телства или „аксесоари”, които, обаче, реално, практически изобщо 
нямат свои истински, или обективно налични корелати. По тази линия 
е възможно да (и практически често) се експлоатират метафорични 
образи, които повествуват за „безвкусицата” на някои предишни или 
току-що минали събития, за неспособността на дадени политически 

                                                 
3 Общопризнат връх, неоспорим лидер в демонстрацията и тълкуванието 

на подобни вкусови възпоминания е Марсел Пруст, който в своите 
творби анализира влиянията и реконструкциите на тази памет. 
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фигури – лица, организации и институции, – които да „възпламенят” 
и запаметимо да задоволят определени вкусови претенции и очаква-
ния на политизираните субекти в контекста на конкретни (екстремал-
ни, или банални) ситуации. Пак в този ракурс може и да се гово-
ри/пише за постни или блажни времена и нрави; за блудкави и сочни, 
солени и кисели, сладки и горчиви обществени реалности и събития. 

В нашето преломно съвремие, в преходната ни орисия сме 
свидетели на твърде остра и безмилостна баталия между противосто-
ящи и взаимно отричащи се исторически наративи както за миналото, 
така и за настоящето, при което тези времеви етапи се и апликират 
със съвършено различни вкусови свойства. За хора, оказали се потър-
певши от промените в прехода, миналото е описано повече като слад-
ко или приятно на жизнен вкус, докато настоящето е преобладаващо 
кисело, солено, горчиво и блудкаво. Нерядко такива лица/групи из-
бягват да приказват за „вкусовите” свойства на своя живот, или се 
оказват доста сладкодумни при описанието на неприятните „вкусове” 
на обществения. Тъкмо противоположното обаче е валидно за хората, 
които са успели да се възползват от прехода. За тях миналото (като 
цяло) е възнаградено с преобладаващо одиозни „вкусови” референ-
ции, докато настоящето се описва най-вече в съблазнителен и пикан-
тен вид, като разпалващо социалния апетит и повдигащо емоционал-
ния патос на тези хора. 

Следователно епитетите, прилагателните, аналогиите или ме-
тафорите, които се включват в публично и дискурсивно обръщение, 
винаги зависят от генезиса, естеството и цената на преживяното от 
хората, които прибягват до тяхната селекция, употреба в даден миг. 
Лесно е да се предположи, че е възможен и дори често се счита като 
задължителен специфичният „трансфер” от личното към историчното, 
или от частното към публичното, при което безвкусният личен живот 
се описва/тълкува като продължение на безвкусния обществено-
исторически живот, който го е сътворил, или го е ферментирал и 
„форматирал” по своему.  

Симетрично на това се случва и другото: приятно „вкусният” 
живот, изобилният с произшествията, с богатството на събитията и 
пикантериите си личен живот често се представя като естествено, ло-
гично продължение и закономерно следствие на обществения живот.  

Само при отделни случаи или при личности, които се стремят 
или опитват да се представят за „интересни” и несъобразяващи се с 
установените в социума конвенции, е възможно лансирането на екзо-
тично-пикантни биографични визии да се съприкосновява или съпро-
вожда с депозирането на одиозни визии за духа на времето, пък и на 
историята.  
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В този контекст упреците или обвиненията към определени 
политически играчи, които се представят несъзнателно или съвсем 
предумишлено за основни причинители и виновници, които със свои-
те идеи и дела сериозно, моментно или дълготрайно са повредили, 
или унищожили вкуса на някои общности или народи към историята 
и политиката са инструментални, конвенционални, спекулативни или 
манипулативни прийоми. Те съвсем телеологически жалонират пъти-
щата и движението на темата за забравата по отношение на вкусовите 
предпочитания, а и усещания от реални/въображаеми фактори. 

Впрочем, днес съвсем не са по-малко упреците, критиките и 
обвиненията към домораслите ни политици, че са основни виновници 
за това народът да влоши или дори напълно да увреди своите вкусови 
възприятия към историята, или пък към политиката. Липсата на вкус 
към/на политиката обуславя отлив и отчуждение на хората спрямо 
нея. А това дразни или вбесява политиците, които не могат да се 
справят с това положение освен чрез постоянно търсене и предлагане 
на масите на все по-пикантни политически менюта, които обаче, по-
неже са сготвени по стари, познати и втръснали рецепти, отново не са 
в състояние да разпалят гражданския апетит, политическите вкусове 
на хората.  

Според някои психолози към образната памет спада ейдетичес-
ката мнемоника. Тя се отнася до изключително ярки, фрапиращо релеф-
но оформени, невероятно трайни, натрапчиво осезаеми, изумително конт-
растни и мащабно сугестивни (по своите въздействия) проективни образи, 
които влияят невероятно силно на психиката или на само/съзнанието, а 
оттам и на поведението, или пък дори и на битието на своя субект. Но 
впечатляващото присъствие и влияние на ейдетичните (паметови) образи 
предполагат и съответни колизии или конфузии относно тяхната налич-
ност в обителта на забравата. В този аспект е съвсем понятно, че в „света 
на забравата” липсват подобни образи. Единствените ейдетически образи, 
произтичащи от (или отнасящи се до) забравата, са онези, които притежа-
ват определено метафорична генеалогия, природа или функционалност. 
Затова исторически се унаследяват или актуално се придобиват различни 
визии и тълкувателни биографии за „ейдетичността” на образите на заб-
равата, които обаче никога не притежават позитивни – смислови и цен-
ностно-нормативни – конотации и валенции. По тази причина „ейдетич-
ните ликове” на забравата излъчват мрачни изображения или внушения, 
съпровождат се от неприятни афективни тоналности, от плашещи посла-
ния. Дори когато забравата се „призовава”, за да откъсне и отведе човека 
от потискащите и измъчващите го реалности и нрави, от травмиращите го 
спомени или от налудничавите фикции, тя пак не притежава позитивен 
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смислов и емоционален товар, а само привидно изглежда, че е някакво 
положително решение за изход от негативната му екзистенция. 

Впрочем, атрактивността, силата, сугестивната мощ на някои 
ейдетични паметови образи съществено зависи и от тяхната необик-
новеност, парадоксалност или тотална абсурдност. Това е така, поне-
же – както и психолозите експериментално са установили, – по-добре, 
по-лесно, по-бързо и по-трайно се запаметяват тъкмо образи, които са 
парадоксални или даже абсурдни. Но и обратното, – колкото по-
тривиални, или банални са дадени образи, толкова по-трудно, ала и за 
по-кратко време те могат да се запомнят; но пък също така толкова 
по-лесно, или по-бързо те могат и да бъдат забравени от хората. 

Тази особеност също се експлоатира от политиците, а и от 
техните манипулатори. Всички сме били свидетели, когато в опреде-
лени – политически или политизирани – ситуации някои политически 
лидери, или функционери привидно, съвсем произволно вкарват „в 
оборот” всевъзможни логически противоречиви тези, или аргументи, 
лансират и натрапват взаимно изключващи се визии и дискурси, дори 
прибягват до използването на очевидно парадоксални аргументи, или 
абсурдни идеи, но въпреки тяхната очевадност (в подобни моменти и 
ситуации) хората им се доверяват, пък и нерядко даже изобщо не реа-
гират подобаващо, или пък своевременно на подобни фалшиви опции. 
Нали преходната ни история е предостатъчно богата на подобни при-
мери или казуси?! 

Политиците могат да не знаят научно-теоретическите обяснения 
или модели на подобни манипулации, нито са длъжни да се осведомят за 
механизмите на такива реакции, а в същото време не се отказват да при-
бягват до техните особени мостри и услуги. Те интуитивно или чрез съот-
ветна политическа школовка стават готови и способни да подбират и екс-
плоатират както удобни моменти/ситуации, така и такива инструменти. 

Словесно-логическата памет е свързана със запомнянето на 
определени мисли, разсъждения и умозаключения, които при конк-
ретни условия се възпроизвеждат. Такава памет обаче не присъства 
във „визитната картичка” на забравата, понеже последната обикнове-
но се свързва с нещо, което е безгласно, нямо или лишено от възмож-
ности да говори, приказва, или да „разказва историите” на случващо-
то се в нейните потайности. 

Освен че е безмълвна, забравата се асоциира с отсъствието 
на понятна логика. Човек не може да знае каква е иманентната логика 
на забравата, по законите на която функционира и нейната феномено-
логия. Той може да има само някакви, частични, спекулативни, инст-
рументални, имагинерни логически знания или предположения за то-
ва как може/трябва да осмисля природата или спецификата на този 
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деликатен феномен, но е неспособен да разгадае тайните шифри, па-
роли, или кодовете на битието на забравата, поради което няма как да 
е наясно с естеството, а и с мисията на нейния особен „език”.  

В съзнанието и въображението на психически нормалния човек 
образите, представите за забравата се свързват с нейното непробиваемо 
мълчание, с отявленото й нежелание да отговаря на каквито да са въпроси 
на човека, отправени (моментно) към нея. В този смисъл забравата никога 
не е, нито може да бъде добър събеседник, приятен компаньон на човека, 
който желае и се опитва да установи някакъв контакт, разговор с нея. Тя 
винаги го оставя в огромно неведение; предизвиква някакъв притесните-
лен, смущаващ или плашещ трепет в душевността, само/съзнанието на 
такъв неин „кореспондент”. Потъналото в (безкрайността и мрака на) заб-
равата човешко слово/действие никога не може да разчита на някаква 
акустична възвращаемост, на конкретно ехо или резонанс. 

В отличие от политическата забрава, политизираната памет се 
оказва невероятно словоохотлива. Тя е надарена с много заложби и 
таланти, които й позволяват бързо да прехвърля разговора по някои 
конкретни спомени към други такива, пряко или косвено не/свързани 
с моментно дискутираната тема. Политизираната памет нерядко из-
питва и истинско удоволствие да „пуска ръкави” във всевъзможни по-
соки и по всякакви теми, при което несъзнателно или преднамерено 
„забавление” често се губи и главната тема, в смисъл, че това, което е 
било причина или повод, фокус или стълб на политизирания дебат в 
хода на подобни инструментализирани „припомняния” обикновено се 
забравя.  

Забравата не притежава своя общовалидна, а и разбираема за 
човека граматика, с чиито правила и норми субектът да може да строи 
и да разчита комуникациите си с нея. Тя няма собствена фонетика, 
нито изисква определена лексика, семантика и семиотика, чрез овла-
дяване на тайните и правилата на които човек може да установи кон-
такт с нея. Човек е напълно безсилен, неспособен да проумее нейния 
синтаксис и морфологията й. 

Следователно политизираният човек може понякога и прека-
лено силно да си въобразява всякакви неща за генезиса, природата, 
съдържанията, формите и за функциите на политическата забрава, ко-
ито при определени поводи или обстоятелства инструментално лан-
сира, а и използва.  

Според друг критерий – характера на дейността – паметта мо-
же да се дели и на непроизволна и произволна. Това деление обаче ак-
центира на преднамерените усилия на субекта да запомни и възпроиз-
веде дадени елементи от профила на нещо или на някого. То е свърза-
но с ролята и значението на волята на субекта в процесите на запаме-
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тяване на определени образи на отминали реалности, нрави и пр. Ос-
вен това е известно, че ако непроизволната памет се отнася предимно 
до интимната, емоционалната и смисловата зона на събитията в чо-
вешкия жизнен свят, произволната засяга най-вече ценностното зна-
чение и формата на определени събития и факти, имащи стойност за 
нейния субект. 

Това разграничение (между визираните модалности на памет-
та) обаче няма свои преки аналози в класификационните вариации на 
историческата/политическата забрава. Почти е невъзможно човек да 
забрави нещо, разчитайки единствено на волевите си старания и уси-
лия да го прокуди от селенията на своите паметово-споменни „експо-
зиции”. (Нека отново си припомним проницателното, а поучителното 
съждение на Цицерон: не мога да запомня дори това, което не искам 
да забравя, но не мога и да забравя онова, което искрено не желая да 
помня!) В подобен случай човек може единствено да си въобразява, 
че наистина е забравил това нещо, или пък че поне вербално го де-
монстрира, или пък да декларира, че с това нещо вече е напълно, за-
винаги приключено. Обаче фактът, че се говори и коментира забрава-
та на даденото нещо, вече е изобличителен, но и показващ, че въпрос-
ното „нещо” не е забравено, а че само символично и въображаемо е 
лишено от статута, които конкретни мнемонични референции могат 
щедро да му дават. 

В този контекст може/трябва да се подчертае, че политиците 
са твърде склонни да спекулират или да манипулират обществеността 
със съответни заклинания, че нещо, свързано с техните идейни опо-
ненти или врагове, е или напълно забравено, или предстои (със си-
гурност) да бъде „погребано във вечните полета” на историческата 
забрава. Както доста често се случва при нашествия на иронията на 
историята и при реверсии на разума от такива „сигурни траурни це-
ремонии в гробищата на забравата” съвсем ненадейно (или пък зако-
номерно) се случват и съответни неприятни паметови възкресения, 
които публично осмиват или исторически дискредитират техните гла-
совити ясновидци.  

По линията на един друг критерий паметта може да се различава 
по това дали е кратковременна4 или дълговременна. Според някои психо-

                                                 
4 В експерименталната психология е прието, че откривател на кратков-

ременната памет е американският психолог Джордж Армитаж Миллер, 
който през 1956 г. публикува своята знаменита статия „Магическото 
число седем плюс/минус два”, в която експериментално доказва зако-
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логически изследвания и таксономии дълговременната памет се подраз-
деля на експлицитна и имплицитна. Ако първата се отнася до запомняне 
и възпроизводство на различни факти или събития, то втората засяга пре-
ди всичко съхранението и употребата на образи за конкретни навици. 

Според някои психолози между кратковременната и дългов-
ременната памети може да се открият наличия и действия на памето-
ви констелации, които се намират „по средата” между тези две мо-
далности и изразяващи т. нар. промеждутъчна памет.5 

Тези паметови модалности могат да имат и свои подобия в 
сферата на забравата. Последната също може да бъде кратковременна, 
дълготрайна, окончателна, т.е. вечна. Неистовото желание на повече-
то политици е да изтикат своите опоненти/противници в зоните на 
дълготрайната и вечната забрава, докато за своите несполуки и прег-
решения те предпочитат да преживеят неудобствата, неприятностите 
само на краткосрочната. А има и нелицеприятни, дори конфузни си-
туации, за които политиците не обичат да си спомнят сами, или пък 
други да им припомнят. Те предпочитат неприятните спомени за по-
добни случки или събития (с тяхно съпричастие, или съучастие) да 
бъдат по възможност по-бързо и по-цялостно забравени, ако може да 
бъдат погребани завинаги, така че никога впоследствие да не им се 
налага да дават обяснения за своята роля в тези казуси. 

Замитането на следите на стари или пресни, но неудобни и 
неприятни спомени, заличаването на смисъла и стойността на някога, 
или на съвсем скоро изказани мнения, политиците обикновено осъ-
ществяват чрез подсъзнателно, или най-вече преднамерено, макар не-
рядко и твърде деликатно надприказване, чрез засипване на старите 
опции с огромни маси от нови и противоречащи им идеи, предложе-
ния, корекции или позиции. В крайна сметка този прийом е нерядко 
спасителен, понеже при непрестанна „артилерийска канонада” със 
слова от различен „калибър” хората обикновено се объркват кое е 
вярно и кое е неправилно, кое е истински полезно, или дали то е само 
привидно такова, оттам и по-въздействащи. 

При подобни казуси властниците разчитат на психологическа-
та закономерност, че при изобилие на всевъзможни или противоречи-
ви информационни поражения върху психиката и съзнанието на хора-
та, паметта се обременява и затруднява, което пък дава неочаквани, 
солидни шансове за необезпокоявани и триумфални шествия на заб-

                                                                                                           
номерността, че човешката памет е способна да запомни 7 плюс/минус 
2 елемента, при това в продължение най-много само на 30 секунди. 

5 Срв.: Грановская, Р. Восприятие и модели памяти. Л., 1975. 
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равата. Това също означава, че политиците могат да манипулират па-
метовите реакции на хората като ги засипват с всякакви информации, 
а последиците от такива „бомбардировки” не гарантират кои спомени 
ще се окажат временни, нито кои ще бъдат по-дълготрайни. 

Подобни спекулативни влияния и манипулативния въздейст-
вия обаче не са само във вреда на управляваните, а често и в ущърб на 
самите управляващи, защото последните не са сигурни в това какви – 
желани и полезни за тях – спомени или паметови следи ще завещаят 
на съвременниците си, или пък даже и на идните поколения в социу-
ма. Въпреки че властниците страстно желаят да оставят дълготрайни 
и добре представящи ги паметови „портрети” на историята и граж-
данството, със своите непоследователни, противоречиви идеи, слова, 
жестове, постъпки или политически биографии те обикновено заве-
щават далеч по-сигурно неизгодни, одиозни за тях спомени, или вре-
менни/пълни забрави за делата си.  

Спрямо наличието на друг един критерий паметта може да бъде и 
оперативна. Тя се разполага някъде по средата между кратковременната 
и дълговременната памет, а и се отнася до бързи, краткосрочни, момент-
ни, незабавни и пр. мнемонически актове, които обслужват субекта при 
решаване на определени проблеми и практически задачи, които са от по-
рядъка минимум на няколко секунди и максимум на няколко денонощия. 

В политиката обаче е невъзможно бързо и лесно постигане (в 
реални граници и форми) на оперативна забрава. Затова политизира-
ните субекти могат само да желаят техните конкуренти/врагове да бъ-
дат похитени, увлечени или пометени от талазите на политическата и 
историческата забрава колкото може по-скоро и по-мъчително, но това 
по никакъв начин не гарантира, че конкурентите/враговете ще бъдат 
реално забравени. 

Това обаче е само едната страна на медала на употребата на 
оперативната памет. Защото другата страна е свързана със своеобра-
зен бумерангов ефект от политическите игри или манипулации с ло-
гиките и технологиите на паметта и, обратно, на забравата. При ней-
ното наличие няма правопропорционални зависимости и безукорен 
„дисциплинарен порядък” във взаимоотношенията и субординациите 
между паметта и забравата. 

В такива ситуации всичко опира до словесната архитектура и 
арматура на съответни политически или политизирани дискурси, 
свързани с темата и за паметта, но и за забравата. Политиците могат 
неистово да желаят и да полагат всевъзможни усилия, или да пропи-
ляват огромни средства за това да предизвикат спешна, оперативна 
забрава за техните съвсем пресни провали, прегрешения или престъп-
ления, които обществото не иска нито да забрави, нито пък да се раз-
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минат без да получат и справедливо възмездие. При подобни непри-
ятни казуси фактически се получават яростни конкуренции или бата-
лии между желаната (от политиците) оперативна забрава и неотстъп-
чивата, а и нападателна оперативна памет (на гражданството), която 
сякаш никога не се уморява да възкресява и занимава публичното 
внимание с теми, които нерядко са дискредитиращи или даже фатал-
ни за такива политици.  

В житейската практика циркулират и редица други термини, 
или названия за типове памети, които досега не бяха споменати, но 
които се отнасят в известна степен към едни или други мнемонични 
модалности. Например, хората говорят/пишат за гъвкава, услужлива, 
навременна и дори за еластична памет. Ако подобни паметови вари-
ации имат резон и статус в жизнения свят, в духовността и прагмати-
ката на човека, дали някои негови видове забрави могат да притежа-
ват такива наименования и свойства? Тоест имаме ли право да гово-
рим/пишем за гъвкава, услужлива, навременна и еластична забрава, в т.ч. 
по-конкретно за подобни модалности спрямо политическата забрава? 

Очевидно е, че политическата забрава може единствено мен-
тално, въображаемо или символично да е гъвкава, услужлива, навре-
менна и еластична, но не и практически. В екстремни ситуации поли-
тиците понякога наистина се нуждаят от гъвкава, сервилна, спешна и 
еластична забрава, която да прикрие техните пороци, грешки и прес-
тъпления, но техните желания не са реципрочни на изображенията и 
тълкуванията за деянията им, които циркулират в паметта, въображе-
нието, които фокусират вниманието и реакциите на гражданите и об-
ществеността, които съвсем не искат забрава, но – обратното, – се и 
надяват, или изискват от властниците изваждане на светло, публично 
обсъждане и дори осъждане на всичко, което е било скрито в архиви-
те на различни политически памети. 

В психологията се говори/пише още и за други типове памет – 
например, за епизодична, процедурна, семантична, топографска, вер-
бална и пр. Тяхната специфика би следвало да се отразява и на техни-
те контраверсии– т.е. на дадени типове забрава. Обаче и тук също се 
появяват някои специфики, произтичащи и от естеството на забравата. 

В социалната практика се случва да срещнем (реална или при-
видна) епизодична забрава от страна на определени политически „иг-
рачи”, които често преднамерено прибягват до нейните услуги, за да 
прикрият определени свои дела, които са публично неприемливи или 
биха предизвикали доста отрицателни реакции срещу техните автори.  

Освен това социалната практика понякога ни сервира истинска и 
естествена, или умишлено конструирана, и публично демонстрирана про-
цедурна забрава на определени правила на политическата игра, чрез която 
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някои играчи се опитват да спечелят повече. В партийно-политическия 
живот нерядко се случва съвсем умишлено да се формират и налагат та-
кива уставни правила и норми, чрез които се позволява дискретно хвър-
ляне на важни положения в сферата на забравата, ако това облагодетелст-
ва някои „играчи”. Вкарването „в оборот” на отделни термини, съждения 
и абзаци, които обезсилват някои основни уставни положения, по същес-
тво е дезавуиране и на паметта за тях, но също дискретно, или публично 
некоментирано „вдигане на бариерата” за тяхното забравяне. 

В условията на динамично и мащабно размиване на смислови-
те маркери и пластове, принадлежащи на различни идеологически 
или политически идентичности, също се случва естествено, или пред-
намерено провокиране и използване на семантична забрава, чрез коя-
то изначални и сакрални смислови ориентири и корпуси биват инст-
рументално подменяни от такива, които притежават определено доста 
по-солиден манипулативен ефект над масите. 

Що се отнася до топографската памет, т.е. за мнемонични спо-
собности за вярно ориентиране и бързо възпроизвеждане на опреде-
лени образи или движения в конкретни – географски или социални – 
пространства, то следва да се отбележи, че наличието й понякога е 
предизвикателно, опасно, дори вредно за определени политически 
сценарии. Затова политическите играчи не се свенят и доста брутално, 
или перфидно се опитват да дезавуират показанията и талантите на 
топографската памет, като вместо тях изведат на предни позиции, или 
овластят определени типове на топографска забрава. Последната мо-
же да има реални или имагинерни съдържания за жизнените светове 
на хората. 

Тази специфична закономерност не се оставя безнадзорно от 
политиците, които флагрантно или дискретно се възползват от нейни-
те мостри и услуги. Както знаем от родния злополучен преход към 
демокрация топографските памети на значими човешки маси са вече 
радикално амортизирани, ревизирани или напълно заличени, като на 
тяхно място в психиката и съзнанието на такива социални общности 
вилнее забравата. А това в определена степен или форма, по съответ-
ни начини или чрез разнообразни механизми е предизвикано, утвър-
дено, или е катализирано и от смяната на политическата логика и тех-
нология на изработване, рекламиране, но и на консумиране на топог-
рафски памети.  

Всяка политика и всяка идеология се ангажират със създава-
нето, рекламирането и символното гарантиране на определени – сак-
рални за тях – хронотопоси в битието. Те целенасочено и системно 
валидизират и легитимират едни или други места на паметта или на 
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забравата, съответни профанни, или сакрални топоси за различни 
идентичности. 

Топографската памет може обаче доста сериозно да се затруд-
нява, а топографската забрава – обратно, – много да се улеснява, кога-
то те се осъществяват във времена и пространства, в които има со-
лидно наличие на дезориентация или дори на пълен хаос. Както по-
казва В. Савчук, новите топологически рефлексии, които са полити-
чески благославяни и натрапвани, дават шанс и жизнено пространст-
во на съвършено различни (и чужди спрямо тези от миналото) мета-
физични ориентации и визии, при които масовата невроза или депре-
сия на съвременниците – дезориентацията, – избива в бум на негати-
визма, скептицизма, нихилизма и цинизма, в ескалация и мултипли-
кация на варваризма и символния терор, в прекалени интереси и 
пристрастия към публични пърформанси.6 Новите топологически ав-
то/рефлексии също така се проектират и в исторически непознати ма-
сови или персонални пристрастявания към фотографиране, което е 
изградено на основата на индивидуалистични потребности и вкусове, 
или нарцистични склонности.7 Това е лесно и бързо доказуемо, ако си 
припомним за манията или пандемията по селфита, в т.ч. и на такива, 
които са правят и по времето на политически мероприятия. 

Особено за представителите на младите поколения е нещо 
обичайно да си правят селфита където и да било, по всяко време, по 
повод или без такъв. Затова сме свидетели на казуси, при които таки-
ва любители на селфита се снимат пред емблематични за тях сакрални 
места на паметта, или пред поругани и осквернени (от тях самите, или 
от други подобни на тях) топоси на идейната другост, на противнико-
вата идентичност. Така днешната мания или епидемия по селфитата 
неволно или умишлено завещава колосален и колоритен мнемоничен 
„архив” за съхранената памет, или за безпощадната забрава, която е 
поразила и разрушила определени „бивши” знакови места на паметта. 

Радикалните промени в символната топография на общество-
то, свързана с определени публични таксономии и легитимации на 
местата на паметта, също провокират и спешни, или по-забавени ре-
визии на топографиите, които се почитат от дадени партии, което се 
отразява и върху естеството, мащаба и динамиката на забравите за те-
зи топоси. 

В определени ситуации топографската забрава може да е си-
гурен индикатор за присъствието и мощното влияние и на други па-

                                                 
6 Виж подр.: Савчук, В. Топологическая рефлексия. СПб., 2012. 
7 Пак там, глава 16, 372-381 
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метови корпуси и инструменти, или пък за съвместното влияние и 
дисперсията на други модалности на политическата забрава. В този 
смисъл не е толкова лесно да се каже дали топографската забрава на 
определени знакови места на паметта за дадени политически иден-
тичности е „чиста”, или тя е нестерилна, т.е. обусловена е от смесва-
нето и въздействията „по съвместителство” на няколко различни типа 
забрави, действащи обаче в едно и също – реално течащо – време.  

Дезавуирането, десакрализирането или заличаването на опре-
делени знакови топоси от паметовите карти на даден социален субект 
и тяхната подмяна със забравата обикновено са доста сложни и про-
тиворечиви процеси, които не винаги са и напълно понятни на граж-
даните. Именно подобно неведение, тази политическа или друга нег-
рамотност на някои лица и групи се оказват изключително важни и 
ценни за политическите играчи/манипулатори, за да се възползват те 
от тях и да открият възможности за забравата на чуждите топоси.  

Обичайно е в политическите реалности и нрави да се осъщес-
твяват съответни – естествено предизвикани или умишлено сътворени 
– дезориентации на движението на умовете и душите в картите на па-
метта, при което да се дава път или пък шанс за триумфалния поход 
на забравата в тях. Подобни намерения или занимания са неизбежна 
част от някои политически сценарии. 

Дори когато по съответни политически съображения и с поли-
тически средства такива места на паметта биват символно развенчани, 
поругани или унищожени, когато около тях почва да витае истори-
ческата или политизираната забрава, винаги има отделни лица, или 
групи, които все още съхраняват много ревниво спомените за смисъ-
ла, ценността и ролята на тези топоси. Това нерядко са особен тип по-
литически поклонници, които въпреки (естествено или изкуствено) 
предизвиканата забрава за съответните места на паметта продължават 
да ги посещават, да организират и провеждат някакви мероприятия в 
тях, при което не дават пълен, окончателен шанс на забравата сим-
волно да изтреби подобни топоси.8 

Компликациите около типологията на забравите имат и едно 
твърде деликатно измерение, или един много дискретен казус. Иде 
реч за обстоятелството, че в политическата практика са отдавна поз-
нати стремежите и опитите на някои играчи да деформират и префор-
матират паметовите иконографии или послания в изгодна за тях посо-
ка. И днес въпросът за фалшификацията на паметта е от голяма 

                                                 
8 Виж подр.: Мизов, М. Партийно-политическото поклонничество. С., 

2012. 
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важност, и актуалност. Неговото теоретико-практическо разрешаване 
обаче следва да обуслови извеждането на преден план и на проблема 
за възможната фалшификация на забравата. Това е подвеждащ проб-
лем, защото при експонирането му може да се допуснат и редица 
грешки. Вместо за фалшификация на забравата сама по себе си, или за 
фалшифициране, предизвикано от влиянието на забравата, всъщност е 
възможно да се проблематизират и тълкуват доста по-различни казу-
си, които са свързани и със съответни инструментални визии за желана, 
или за дължима забрава на конкретно дадени политически феномени.  

Както за целевото експлоатиране на дадени паметови корпуси, 
така за тяхното – естествено или изкуствено предизвикано – забравя-
не политиците нерядко се уповават и прибягват до услугите на под-
съзнателната памет, която всеки човек притежава, ползва. Затова сме 
и свидетели как политици, или техни посредници се стремят и опит-
ват (при дадени публични мероприятия или политически събития) да 
ограничат или елиминират влиянията на съзнателно „командваната” 
мнемоника на гражданите, като в замяна на това прибягват до „съ-
буждане”, натрапчива употреба на техни подсъзнателни спомени. 
Както се казва, в подобни ситуации манипулираните лица/групи ся-
каш са си „изгубили паметта или ума” и се подават сякаш без всякак-
ва съпротива на всякакви манипулации; действат напълно спонтанно 
и ирационално, без да съобразяват или координират своите моментни 
прояви или емоции с дълбоко закодираните в паметта им дължими 
образи. 

Експерименталната психология е установила и съответните 
„дозировки” на разнородни влияния над паметовите способности и 
продукти на хората в различни ситуации. Тя доказва, например, че 
човек запомня едва 10 % от това, което чете, 20 % от това, което слу-
ша в даден момент, 30% от това, което вижда в този момент, 50 % от 
това, което едновременно вижда и чува, 70% от това, което говори в 
такъв момент, и 90 % от това, което едновременно прави и приказва в 
същия този момент. А това означава, че не само отделните сетива – 
сами по себе си – притежават определени влияния върху капацитети-
те на паметта, а чрез нея над потенциалната, или реалната забрава, – 
но и че съществена роля за ефективността и трайността на мнемони-
ката играят и други фактори; каквито, примерно, могат да бъдат и 
разнообразните – кратковременни или дълготрайни – комбинации 
между различни сетивни данни, „захранващи” паметта, забравата.  

От тази гледна точка е ясно защо и как политиците – при оп-
ределени ситуации и поводи – се стремят и опитват да подберат и 
приложат такива отделни, или комбинирани сетивни наблюдения, 
възприятия и усещания, които гарантират паметта/забравата. Те поня-
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кога съвършено неосъзнато или подсъзнателно, но друг път – напълно 
умишлено и системно селектират и оползотворяват такива ситуации и 
казуси, при които оскъдността или – обратното, – преизобилието на 
впечатляващи образи, събития и пр. да се превръщат в сигурни при-
чинители и катализатори на потребната им памет, или забрава. 

В този контекст можем по-лесно и по-бързо да си обясним стре-
межите и опитите на немалко политици да се конкурират безкомпромис-
но и безцеремонно за достъп до такива медии, които им гарантират по-
висока популярност или по-дълготраен рейтинг. Знаейки, че днешните 
българи, особено младите поколения, четат малко, в т.ч. и преса, полити-
ците могат да си позволят и по-свободни изкази, естествено, в рамките на 
свобода на словото или на мненията, която не ги застрашава от мигнове-
на чужда реакция. Такива политици си въобразяват, че немногобройната 
читателска публика на пресата не е достатъчно компетентна, а затова по-
някога могат и да си позволят повече от нужното.  

Освен това, макар неистово да желаят да ги слушат, такива 
политици са убедени, че масовата аудитория вече отдавна е преситена 
и дезинтересирана към политическите пледоарии, дебати или полеми-
ки, поради което или не запаметява, или бързо забравя за техните 
идеи, препоръки, аргументи или сценарии как да се „оправят нещата в 
живота”. А всеобщото разочарование, отчуждение, отвращението и 
дори погнусата от всичко, свързано с политиката, също са фактори 
или стимулатори за нетрайна и непълноценна памет, или пък за ско-
ротечна, солидна забрава за изтървани, или на място казани слова. В 
този план домораслите ни политици са наясно с неприятното за тях 
обстоятелство, че все повече хора не проявяват интерес към и изобщо 
не гледат телевизионните им изяви. Така че както по линия на радио-
то, така и по посока на телевизията политиците се намират в твърде 
деликатно положение, което не облагодетелства желаните форми и 
срокове на паметта, която те изискват, но – обратно, – по-скоро гаран-
тира и ускорява хода на забравите за тях.  

Най-сложно за политиците е положението с 90-те % на еднов-
ременно действие и говорене, защото то е и най-трудно постижимо, а 
и най-противоречиво възприемано от публиката. От една страна, по-
литиците не желаят да са постоянно на показ, нито пък на всеослуша-
ние да говорят за неща, които са нередни, непочтени, аморални и не-
законни, защото това им помага обществеността да не придобие пре-
ки възприятия, но и да не си формира солидна и трайна памет за по-
добни техни нелицеприятни простъпки и деяния.  

От друга страна обаче, политиците се надпреварват в опитите 
си да се изтипосат пред микрофони, обективи или на форуми, където 
да бъдат забелязани, но и оценени по желан и полезен за тях начин от 
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разнородна, ако е възможно, многочислена аудитория. Затова е тази 
битка за по-предни места на трибуните, за първи или заключителни 
слова, за жестове и реверанси към публиката, които да бъдат (естест-
вено, по най-ползотворен начин) оценени, но и запаметени от нея.  

Експерименталната психология е установила също, че човек 
обикновено забравя много по-лесно и по-бързо определена информа-
ция, която е запаметил преди известно време, ако по време на нейното 
„кодиране и разквартируване” в лабиринтите и покоите на паметта 
той е бил поставен под някакво доста силно психическо натоварване 
или под външен натиск, а особено пък когато е бил обременен и с 
прекалено силно интелектуално напрежение.  

Тези специфични закономерности съвсем не са безразлични, 
нито практически неизползвани от страна на политическите субекти – 
лица, организации или институции. Тъкмо напротив – политиците 
проявяват видими или завоалирани интереси към тях, а и ги включват 
в оборот в своите подсъзнателни или умишлени изяви в публичния 
живот. Затова и можем да си обясним доста по-лесно, по-бързо защо и 
как понякога властниците прибягват до оползотворяване (разбира се, 
винаги в тяхна изгода) на съответни – естествени или изкуствено пре-
дизвикани – обществено-исторически, политически, или политизира-
ни ситуации, при които гражданите се оказват и достатъчно силно за-
тормозени от нещо, или пък са поставени под огромни напрежения и 
властови натиск, които незабележимо водят и до съответни прекон-
фигурации, или редукции на техните памети, или забрави.  

В условията на протяжния във времето, изключително труден, 
несполучлив преход към демокрацията сами сме жертви или очевидци на 
факта, колко бързо и фатално – само за години или за четвърт век – от на-
ционалната памет се изличават или напълно се погребват в бездните на 
забравата неща, които са изключително скъпоценни за народа; при това 
именно заради огромните и системно провежданите насилия над хората, 
заради тяхното доминиращо или тотално вторачване в проблемите за 
оцеляването им, както и поради масирания властови тормоз или истори-
ческото/всекидневното напрежение в техните жизнени светове. Полити-
ците отлично знаят, макар да не го изказват публично, че колкото по-
объркан, по-притеснен, по-обременен или по-зашеметен е даден народ, 
толкова по-лесно, по-разностранно той може да бъде не само управляван, 
но и умишлено разтакаван във времето, което му се представя и тълкува 
по крайно изопачен начин. На тях им е превъзходно известно, че такива 
(обществено-исторически и екзистенциални) ситуации гарантират масив-
ни и системни деструкции в социалната памет, но и същевременно пред-
поставят, или галванизират процесите на забрава за съществени неща.  
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Моментната доминанта на дадено социално или интелекту-
ално напрежение е способна доста сериозно да блокира или даже да 
наруши фатално нормалното функциониране на самоконтрола на чо-
века, като понякога даже може да го принуди напълно да изключи, 
изцяло да забрави прекалено важни, даже съдбовни в този момент, 
неща.9 Както историческата, така и актуалната социална, или полити-
ческата практика дават прекалено изобилие от подобни факти за по-
добно забравяне на случващото се този миг.  

Политиката нерядко всячески се стреми и опитва да провоки-
ра развитието и на конкретни типове мнемонични патологии, които 
имат антропогенен и инструментален характер. С тези патологии оп-
ределени политически субекти искат да дезавуират и деструктурират 
солидни паметови корпуси, които притежават солидна и трайна сим-
волична валидност за техните противници. 

В този аспект някои политически играчи полагат сериозни 
старания и усилия, за да обусловят изгодни за тях (в дадения момент 
или за бъдещото) хипомнензии, или хипермнезии по конкретни въпро-
си, за исторически и обществено-политически събития, персонални 
или институционални фигури, оставили ярки следи в паметта на со-
циума. И ако в първия случай се касае за умишлено отслабване и раз-
стройване на социалната и политическата памет на определени чо-
вешки групи, във втория иде реч за преднамерено усилване, увелича-
ване на мнемоничната мощ на съответни паметови следи и ефекти. 

Реалната или привидната, симулираната политическа забрава 
е органически обвързана и с темата за историческата или политичес-
ката амнезия, която поразява или би следвало да връхлети по опреде-
лен начин дадени политически и политизирани субекти. Политически 
инспирираната историческа или социална амнезия е и изключително 
важен инструмент. Затова логиките и техниките за нейните сътворе-
ния и експлоатации обикновено се препредават от едни на други по-

                                                 
9 Психолозите, например, често припомнят една поучителна историческа 

случка в този контекст. Архимед бил толкова дълбоко погълнат от сво-
ите научни изследвания, че дори когато римляните нахлули в Сиракуза, 
той не обърнал никакво внимание на това съдбовно обстоятелство. И 
когато пред него се явил римски воин, който му казал, че Марцел – во-
дачът на римските легиони – иска знаменития древногръцки учен неза-
бавно да се яви пред него, Архимед непредпазливо му отвърнал, че 
трябва да почака малко, за да разреши научната задача, която го измъч-
вала, в резултат на което воинът го пронизал със своя меч. 
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литически субекти и исторически практики, разбира се, често и в мо-
дифициран вид. 

В условията на нашия крайно драматичен и несполучлив пре-
ход към демокрация сме волни или неволни свидетели на съзнателна, 
но и последователна дейност от страна на политически субекти, които 
целят да предизвикат и интензифицират появата и развитието на раз-
лични типове амнезии за по-далечното или пък за по-близкото исто-
рическото минало, дори за настоящето; или за ролята, значението на 
политически фигури, които някак им противостоят. 

В политическата практика могат да се търсят/намират разно-
образни казуси, които свидетелстват за поява или проява на различни 
модалности на политическа амнезия – ретроградна, антероградна, 
прогресираща, тотална, фиксационна или дори паническа. Разбира се, 
тяхната политико-инструментализирана „клинична картина” винаги е 
и твърде по-различна от онази, която е присъща на тези своеобразни 
модалности при нарушенията или загубите на човешката памет, които 
се отнасят до тяхното психологическо, неврофизиологическо и пр. 
диагностициране, също както и до специфичните терапии, които пси-
хологията, психиатрията или неврофизиологията предлагат, или 
стриктно изискват. 

В този смисъл тук/сега говорим/пишем единствено и само за 
тези модуси на забравата, в частност на политическата такава, които 
не са предизвикани от нарушаване на клиничната картина на невроп-
сихологическия, психофизиологическия или психологическия статус 
на конкретни социални субекти. Няма изобщо да поставям във фокуса 
на анализа и въпроса за естеството и спецификата на конкретни – со-
матични, психични – травми, които могат да предизвикат или пък да 
катализират развитието на различни типове амнезии. Защото (естест-
вено или изкуствено предизвиканата, но особено пък и инструмен-
тално поддържаната) политическата амнезия твърде много се разли-
чава от амнезията, която е предизвикана от физически или от други 
поражения на психиката на човека. Това обаче е съвсем друга, при то-
ва дори твърде деликатна тема, която няма да поставям в проблемно-
тематичните търсения или изследвания на научния си анализ. Но е 
безспорен факт, че политиците като цяло се възползват от възможнос-
тите и екстрите било на хипомнезията, било на хипермнезията в съот-
ветни ситуации и по даден повод. Те и не могат да си позволят лукса 
или безразсъдството да пропуснат такива шансове. 
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5. Местата на паметта и местата на 
политическата забрава 

Роже Бастид и Мари-Клер Лавабр сочат паметта като особено 
място за срещи.1 Тогава забравата трябва да се определи като особен 
неидентифицируем и незрим топус, където срещите на живите и об-
щуващи помежду си спомени са невъзможни, забранени. В „отечест-
вените територии” на забравата няма нито желани места за срещи, ни-
то възможности за сладки разговори или тъжни изповеди, тъй като в 
тези „места” се идва не по желание, а по принуда; и защото в тях без-
мълвието, немотата са единствения шум, а както всеки човек поне 
веднъж е изпитал в живота си, езикът на мълчанието е страшен.  

На Пиер Нора дължим термина и научния дискурс за местата 
на паметта. Според него тези особени топоси са по същността и роля-
та си средищни, като в тях се пресичат множество разнородни, разно-
лики измерения на времето, битието, съзнанието.2 Колкото и странно, 
или парадоксално да изглежда, наличието, ролята и значението на 
местата на паметта се обуславят тъкмо от липсата на средища на и за 
паметта.3 Местата на паметта обаче съвсем не са това, за което хората 
си спомнят, а са нещо, където паметта работи.4 От тази гледна точка 
видяна и преценена, забравата може да се представи и разбере само 
като нещо, където паметта не може да съществува или да работи. 

Друг голям френски историк – Мишле, пише за „мълчанието 
на историята”, което винаги намира пътища, начини и средства да 
„проговори”. Забравата притежава свое особено мълчание, което е да-
леч по-властно и по-могъщо, по-безнаказано или даже по-
непреодолимо. От него нищо не може да се изкопчи, нито пък то ня-
кому да проговори. По тази причина, „местата” на забравата са не са-
мо незрими, но и неми, глухи, беззвучни, обвити в и сами пораждащи 
ужасяващо, непреодолимо безмълвие за скритото в тях. В отличие от 
тях, местата на паметта винаги прошепват или пък крещят нещо ня-
кому. За Нора тези места са особени топоси, в които паметта се крис-
тализира и намира своеобразно убежище, давайки гаранции и сигурен 
път на чувството за непрекъснатост. Ала тогава забравата е такова 
                                                 
1 Срав.: Около Пиер Нора. Места на памет и конструиране на настояще-

то. С., 2004, с. 57. 
2 Срав.: Места на памет. Т. І: От републиката до нацията. С., 2004, с. 
3 Пак там, с. 35. 
4 Пак там, с. 27. 
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(незримо) пространство и битие, където паметта се разпада и не на-
мира радушен приют, сигурен подслон, питателна храна, специално 
внимание, нескрит интерес, трогателно разбиране, нескрита симпа-
тия/антипатия или капка обич. 

Местата на паметта живеят единствено от способността си да 
се преобразяват в непрекъснатото бликане на техните значения и неп-
редвидимото разпространение на техните разклонения.5 А коренно 
друго обаче е положението в „местата” на забравата, които изобщо не 
се преобразяват сами по себе си и сами за себе си. Те не пораждат и 
не поддържат непрестанни ерупции на спотаилите се и погълнатите в 
тях значения, нито предполагат каквото и да е разпространение на 
техните разклонения – както в посока на вътрешността, така извън 
границите на забравата, навън към историята или живота. Това, което 
е навеки забравено, не съществува, поради което то не може да си 
движи в каквито и да са посоки, нито пък да предлага или налага сим-
волните си капитали другиму.  

Илюзията, че забравата (най-вече политическата) се движи от-
някъде нанякъде, че бързо приближава или бавно отминава, е човеш-
ко изобретение, с което се преследва другият да се стресне, уплаши, 
или да се успокои, дори вдъхнови, че опасността му се е разминала. 

Нора не предлага само мажорни тонове или оптимистични карти-
ни за местата на паметта. Той пише, че те са преди всичко останки: край-
ни форми, където е останало съзнание за честване в историята, която го 
налага, защото го игнорира.6 Ако приложим тази оптика към забравата, 
трябва да кажем, че тя дори не е място за сбор на останки: в нея всичко е 
унищожено до размер на незримост и липса на живот, а останките все пак 
са ако не пълнокръвно битие, поне част от инобитието на нещо, което е 
„било”. Освен това забравата не се нуждае от, нито изисква чествания за 
намиращото се в нея. Тя е мъртва за всякакви ритуали, юбилеи, традиции, 
култови обреди и празничния дух. Честването, че нещо е потънало в – ис-
торическа или политическа – забрава, е измамно, понеже се чества не не-
говата истинска загуба, а символното му прогонване от паметта, което 
може да е не по-малко илюзорно, както обикновено историята поучител-
но сочи. Най-непонятният за човека парадокс, свързан със забравата, се 
състои в това, че тя въобще не се нуждае от съзнание за своето същест-
вувание, господство, пък и значение, тъй като е безсубектна, а само хора-
та й приписват някаква субективна генеалогия, роля. 

                                                 
5 Пак там, с. 60. 
6 Пак там, с. 44. 
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Наличността или символното инобитие на останките в или чрез 
паметта винаги предполагат/изискват някаква възпоменателна процедура 
от страна на дадени субекти. Нора специално отбелязва, че местата на па-
метта се превръщат в типичен инструмент на възпоминанието7, но и че 
трябва да се прави разграничение между възпоминанията и честванията на 
паметта в нейните топоси, защото те невинаги са едно и също нещо, а мо-
гат да са противостоящи, конкуриращи се и даже враждуващи помежду 
си.8 От тази гледна точка, забравата не се нуждае нито от възпоминания, 
нито пък от чествания, тъй като е мъртва за всякакви чувства и жестове, 
за всевъзможни церемонии или ритуали. Само хората могат да си въобра-
зяват, че нейните пришествия или наказания заслужават конкретни пуб-
лични, достатъчно впечатляващи култово-обредни „жертвоприношения”.  

Освен тези фундаментални признаци, местата на паметта имат 
още нещо, за което хората рядко се досещат и трудно могат да проу-
меят. Става дума за знаменателния факт, че многобройността на и 
мащабната потребност от подобни топоси в съвременния ни живот са 
дискретно свидетелство за осезаема редукция или пък даже за изчез-
ването на някогашната богата колективна памет на определени соци-
ални групи.9 В постмодерната ни съвременност този факт проличава с 
най-разнообразни свидетелства или потвърждения. Днес сме свидете-
ли на „демографски бум” на разнородни причини или катализатори на 
ескалиращо внимание, а и на експлозии на интереси към историчес-
кото минало, т.е. към паметта, свързана с конкретни знакови периоди, 
събития и фигури. 

Според изтъкнатия френски историк, основното предназначе-
ние на местата на паметта е да спре времето, да блокира работата на 
забравата, да фиксира определено състояние на нещата, да обезсмър-
ти смъртта, да материализира нематериалното, а и да затвори макси-
мум смисъл в минимум знаци.10 В определен, условен смисъл подобна 
е и ролята на забравата, само че с някои специфики или изключения. 
В нейните „места” времето също трябва да се възпре, дори да се 
умъртви и изчезне. В тях се блокира работата на паметта и въображе-
нието. Те фиксират определено – мъртво, безжизнено – състояние на 
нещата. За разлика от паметта, която обезсмъртява смъртта, забравата 
усмъртява живота, прекъсва хода на споменните образи, а пък и уни-

                                                 
7 Срав.: Места на памет. Т. ІІ: От архива до емблемата. С., 2005, с. 375. 
8 Срав.: пак там, с. 377-378.  
9 Срав.: Нора, П., Озуф, М., Пюимеж, Ж. де, Винок, М. Франция – па-

мять. СПб., 1999, с. 17. 
10 Срав.: Места на памет. Т. І: От републиката до нацията, с. 60. 
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щожава паметовите следи. Вместо като паметта да материализира не-
материалното, тя дематериализира и матералното, което е останало 
като символ или инобитие на погълнатата от нейната паст памет. И 
като капак на всичко, забравата поглъща максимума от смисъла на 
паметовите образи без да изпуска дори един-единствен знак за техни-
те някогашни наличия и стойности.  

Това, впрочем, обикновено се случва, понеже за забравата вре-
мето е без всякакво значение. Ако за паметта часовникът отброява 
конкретни часове, които не са едни и същи11, то в „местата” на забра-
вата времето е застинало, замръзнало, реално умъртвено или пък мис-
териозно убито.  

Пиер Нора анализира закономерностите и особеностите на 
драматични промени на местата на паметта в техните три фундамен-
тални смислови измерения – като топоси на материалното, символно-
то и функционалното, а така също и в различни контексти, дозировки. 

Видяна и оценена от такава позиция, политическата забрава е 
тясно преплетена с и съдбовно зависима от характера и спецификата, 
от темповете и мащабите на измененията във веществените, символ-
ните и функционалните жизнени снаряжения на хората. В колкото 
повече полоси/територии и в колкото по-учестен времеви график се 
осъществяват съответни промени в жизнените светове на хората, тол-
кова повече и по-сигурни са и шансовете на забравата да се конкурира 
и да се разправя с наследствата на паметта. Амортизацията, демоби-
лизацията или пък историческото „пенсиониране” на конкретни ве-
ществени, символни и функционални атрибути и репертоари на хора-
та са винаги явни или дискретни индикатори за настъпленията и по-
бедите на съответни забрави за тях. 

Следователно ако богатствата или нищетата на историческата 
и политическата памет са съдбовно зависими от разнообразието и ди-
намиката на арсеналите и репертоарите на конкретни човешки общ-
ности или институции, то и забравата е пряко, или косвено свидетелс-
тво, а и инструмент за възможна или не/допустима коммеморация в 
тях. Не случайно Пиер Нора посочва, че съвременните коммеморации 
сами се превръщат в съответни места на паметта, а пък местата на па-
метта се оказват преизпълнени с коммеморации, при което сближени-
ята, а и зависимостите между тях са съвсем неизбежни. Но тези сбли-
жения и зависимости пък предпоставят и галванизират съответни 
проходи към и пробиви на историческата, политическата или друг тип 
забрава в обществения живот. 

                                                 
11 Срав.: Места на памет. Т. ІІ: От архива до емблемата. С., 2005, с. 384. 
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Ако всяко общество има огромни потребности от автосакра-
лизации и самоисторизирания на неговите постижения в дадени исто-
рически моменти и ситуации, това се случва едновременно и с пре-
доставянето на специални шансове, или на достатъчно обширни тери-
тории и за нашествията и пораженията на съответни типове забрава, 
които изтласкват или прочистват публичните и персонално-екзис-
тенциалните време-пространства от ненужни, или от дискредитирани 
и дискриминирани в конкретен контекст паметови структури/визии.  

Може дори метафорично да се каже, че вдишването на възду-
ха на пулсиращата история винаги е непременно свързано и с издиш-
ване на задържания, но вече и достатъчно вреден въздух за дробовете 
на паметта. Няма как иначе субектът да вдишва нови, без да издишва 
стари – преработени и оползотворени – глътки въздух. Ако това е въз-
можно, Животът ще спре! Затова поглъщането на нови дози, необхо-
дими за нормално функциониране на паметта, е жизнено обвързано с 
изхвърляне на и прочистване от стари и преработени дози памет. Това 
е непреодолим, вечен и закономерен „цикъл на кръговрата” в сферата 
на паметта.  

Пиер Нора разкрива също така и как политизацията на памет-
та все по-мащабно се разпростира върху всички мнемонични наследс-
тва и техники на съвременните граждани.12 За него вече като че ли 
няма исторически събития, които могат да бъдат включени в единна – 
общовалидна по смислово-оценъчните си модалности, – национална 
памет. В живота и социалната практика все повече, все по-често, все 
по-мащабно и все по-драматично се проявяват конкуренции и баталии 
между най-различни типове паметови идентичности. Това, от друга 
страна, е символ и въплъщение на ескалиращи забрави на нещо от, 
или на целите тези идентичности при такива обстоятелства, а и при 
властови натиск спрямо тях. 

Изтъкнатият френски историк показва също как се променя самата 
динамика на коммеморацията, която е доста солидно продиктувана от ра-
дикални преобразувания в структурата и феноменологията на мемориал-
ните модели, валидни за дадено общество. Тъй като в нашата съвремен-
ност миналото губи своята органичност, безапелационност и принудите-
лен характер, то вече има значение за днешните хора не с това, което само 
им налага, а преди всичко с онова, което те прозират, влагат или ценят в 
самото него.13 Този обрат в оптиката и утилитарното експлоатиране на 

                                                 
12 Срав.: Нора, П., Озуф, М., Пюимеж, Ж. де, Винок, М. Франция – па-

мять. СПб., 1999, с. 108. 
13 Пак там, с. 112. 
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миналото предпоставя и катализира съответно по-големи възможности за 
актуална/перспективна изява на забравата на отделни детайли, фрагменти 
или тотални визии на определени памети за „било”-то. При него забравата 
също става и все по-политизирана, а и много по-инструментализирана. 

В контекста на темата за политическата забрава и нейните прино-
си за местата на паметта това означава, че ревизиите на историческата 
памет и на тези места все повече (ще) стават по политически и идеологи-
чески причини, дори и когато външно, формално изглежда, че са свързани 
с или са привидно продиктувани от чисто икономически, или пък от пуб-
лично декретирани и мащабно рекламирани културни потребности или 
интереси. Всяка инвентаризация на паметта е обусловена не само от да-
дени режими на историчност, а е съпроводена и от конкретни – властово 
декретирани – режими за забрава. Пренареждането в хранилищата на па-
метта изисква „намиране на работа” и на забравата. С други думи казано, 
„хигиената” на паметта предполага наличие, проява и на забравата. 

Нещо повече, колкото по-важна част на съвременния живот става 
въображението, колкото повече то се вклинява в човешкото ежедневие, 
толкова повече – чрез него – стават възможни и дори неизбежни новите 
модели и технологии на пресъздаване – чрез услугите и инструментите на 
човешката фантазия – на различни фрагменти от паметта. Изфантазирана-
та мнемоника сякаш вече е доста повече (в чисто количествено отно-
шение) от масивите на реалната историческа памет, която еволюцията на 
човечеството е и съхранила, но и предала на съвременните хора. Младите 
поколения са поставени в една жизнена, най-вече виртуална среда и ат-
мосфера, които им предлагат невероятно интригуващи, магнетично фоку-
сиращи вниманието и интереса им въображаеми истории, фантазно конст-
руирани памети и разкази за някакво – реално, или измислено – минало. А 
това, разбира се, води и до съвършено нови проблеми и дилеми, които са 
свързани с адекватното „представителство” на миналото в настоящето, а 
оттам вече и в бъдещето. Хората все повече ще се оказват затруднени да 
преценят правилно на кое да се доверят, в какво да вярват: дали на истинс-
ките, автентичните артефакти на паметта, или на техните – инструментал-
но обработени или съвършено произволно сътворени – модификации, кои-
то съвременното въображение, но и високите технологии им предлагат в 
изобилно количество, което залива и буквално потопява реалните истори-
чески наследства. Виртуалното пространство, дигиталните светове или со-
циалните мрежи се оказват исторически непознати за миналото съвремен-
ни сцени или арени, върху които се създават и разгръщат неподозирани 
доскоро конфронтации и баталии между най-различни дискурси за мина-
лото, за ролята и значението на паметта в личния, или в социалния живот. 
„Ерата на медиите” се оказва невероятно изобретателна, манипулативна, а 
и репресивна по отношение на автентичната историческа памет и нейните 
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спекулативни обработки и фаворизации, на нейните преиначавания или 
даже съвсем преднамерени и нерядко безнаказани унищожения. 

Паметта е органично свързана с, а и обслужваща по особен начин 
идентичността на социалните субекти. В съвременните постмодерни ус-
ловия, когато идентичността става все по-проблематична, по-мани-
пулируема, ролята и значението на историческата памет неминуемо се 
променят доста радикално в сравнение с техни предишни версии. След като 
„цената” на идентичността днес се променя, паметта няма как да не търпи и 
някакви рестрикции, сериозни поражения или принудителни екстернира-
ния от живота. След като постмодерните реалности и нрави позволяват – в 
драстични противоречия с декретираните в предишните исторически епо-
хи, общества, – конструиране и консумация на различни идентичности на 
човека (в зависимост от конюнктурните му нужди), значи и паметта за 
идентичностите му все повече се релативизира, но и се еклектизира. 

Ернст Гелнер лансира и аргументира идеята, че в нашата съвре-
менност (ала още повече в бъдещия свят, ще) има потребности от и реално 
твърде мащабно ще присъстват т.нар. модулни личности. Това са хора, ко-
ито притежават – подобно на секционните мебели, – различни „шкафчета” 
на своята идентичност и ролева проява, които те могат да си отварят, из-
ползват при наличието на конкретни жизнени обстоятелства, нужди.14 

Понятно е, че както в обикновения човешки бит, така и в ис-
торически контекст винаги ще съществуват „шкафчета”, които са 
много по-рядко и по-малко употребявани в сравнение с други – по-
значими и постоянно потребни – за всекидневието на човека. В ра-
курса на нашата тема това означава, че незабелязваните и неупотре-
бяваните постоянно „шкафчета” на паметта очевидно индикират на-
личията, пък и ролята на забравата. Лесно е обаче и да се предположи, 
че именно Властта е този фундаментален фактор, който (ще) декрети-
ра и контролира кои „шкафчета” на паметта да се отварят често, но 
също и кои измежду тях трябва да се използват твърде рядко или пък 
даже и никога от гражданите. 

Следователно „модулните личности” са или ще бъдат символ 
и въплъщение не само на позволените и насърчавани от Властта па-
метови идентичности и жизнени стилове, но и че те по свой начин, 
дискретно или флагрантно ще депозират в публичното и частното 
жизнено време-пространство и това кои мнемонични „шкафчета” ще 
бъдат систематично, или временно затваряни, неизползвани, дори ре-
визирани или бракувани. Ясно е, че забранителният режим за такива 

                                                 
14 Гелнер, Э. Условия свободы. Гражданское общество и его историчес-

кие соперники. М., 2004, 115-121.  
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шкафчета е тясно свързан със забравата им. Колкото по-удобно или 
по-полезно е дадено паметово „шкафче” и дадена идентичност, тол-
кова повече (в смисъл по-често) те ще се отварят и използват, ще бъ-
дат толерирани. Обратно, колкото по-опасен, по-вреден за властници-
те е достъпът, а оттам публичната и частната експлоатация на съот-
ветни мнемонични „шкафчета”/„секции”, толкова по-сигурно е те да 
бъдат затваряни и забравяни, и по-мащабно забранявани за консума-
ция. Така социалното конструиране, дистрибутиране, рекламиране и 
потребление на конкретни социални типажи (ще) е органично свърза-
но с табуирани ниши, които се предоставят на историческата забрава, 
на нейните епизодични атаки или гарантирани победи.  

Всъщност естеството и спецификата на качеството и количес-
твото на допустимите и оползотворени памети са солидно предпоста-
вени от политическата цензура15 в даденото общество. Тя е съдбов-
ният фактор и особената институция, които позволяват на едни и заб-
раняват на други паметови наследства за циркулират в жизнените 
светове. Тя определя естеството, мащаба и динамиката на правата, 
свободите, възможностите или – обратното – задълженията на конк-
ретни типове памет да присъстват и влияят в, или да се стигматизират 
и експулсират от даден режим. 

Освен това политическата цензура в дадена държава или в 
конкретно общество е тази, която предпоставя и обуславя, насърчава 
или дезавуира възможни (или задължителни) сътрудничества на едни 
с други типове мнемоника. Тя обаче е и тази, която оповестява графи-
ка и контролира трафика на недопустими или забранени комемора-
ции, на непозволени, или табуирани интимности, или сношения в и 
чрез властта с определени паметови структури, идентичности, или 
традиции, разбира се, с оглед на конюнктурата. В дискретен план и в 
превърната форма това също означава, че цензурата е тази, която си 
присвоява правата и задълженията да формулира и регулира графика 
и трафика и на забравата, която пък е удобна, полезна за интересите и 
прикритите сценарии на властта.  

Пиер Нора прокарва твърде деликатни, но и изключително същест-
вени разлики между паметта и историята, както и на техните влияния върху 
жизнения свят на хората. Той показва как съвременните хора все повече 
живеят в и с историята, но все по-малко имат достъп до, общуване с памет-
та, което се отразява на тяхното мислене и поведение. В съвременната епо-
ха, в днешния живот на хората паметта сякаш все повече се десоциализира, 
но същевременно и все повече се индивидуализира. Тя се превръща в сим-

                                                 
15 Виж подр.: Мизов, М. Политическата цензура. С., 2014. 
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вол и въплъщение на персонално притежание, които е и с особено екзис-
тенциално значение. Обществото като цяло или фундаментални общности 
в него вече имат далеч по-малко общи, обединителни точки на историческа 
памет в сравнение с техните предшественици, но същевременно отделните 
лица все по-осезаемо се нуждаят от паметови стожери. Подобни процеси 
или тенденции водят до все по-мащабно изместване или унищожение на 
традиционната памет от изкуствено създадената и от инструментално регу-
лираната памет, която придобива по-солидни позиции и влияния в общест-
вения и личния живот. В известен смисъл подобно смаляване, пък дори и 
незабележимо, неусетно, неосъзнато изчезване на паметта от жизнените 
пространства на човека може/трябва да се свърже и с нашествията, с три-
умфите на забравата, както и с всички онези разнородни и многолики пред-
поставки, условия, фактори и механизми, които съвременния живот й пре-
доставя като бонус и стимулант. Защото самата природа и функционалната 
специфика на съвременния постмодерен светоглед и живот предразполагат 
и галванизират присъствието, а и победите на забравата. 

Тези динамично-противоречиви тенденции оказват съществе-
но влияние и върху ролята, значението, качеството и количеството на 
местата на паметта в днешния живот. Те съществено, понякога даже 
прекалено драстично и драматично променят символната цена на 
местата на паметта, които са съхранени, ала и на тези, които сега се 
създават. А подобни исторически или екзистенциални промени и не-
рядко радикални преобразувания в „картите” на местата на паметта се 
свързани по забележим или дискретен начин и с проявите, нашестви-
ята или отстъпленията, с победите или пораженията на забравата в 
териториите на паметта, в т.ч. и на политическата. 

Същевременно обаче, опасенията от похищенията и страхове-
те от пораженията на забравата съвсем естествено притесняват, тре-
вожат хората. Но те принуждават и институциите да отделят все по-
вече внимание, а и разнообразни средства за разширяване, гарантира-
не на социалната памет чрез умножаване, властово „барикадиране” и 
промяна в статуса на местата на паметта.  

Пиер Нора показва как все по-често и все повече местата на памет-
та се раждат и публично/частно живеят благодарение на чувството, че ня-
когашната солидна и властна спонтанна памет на общностите е сериозно 
затихнала, смалена или напълно изчезнала, поради което се налага своеоб-
разно институционализиране на производството и консумацията на сим-
волните богатства и послания на местата на паметта в днешния живот.  

След като местата на паметта предлагат и дори налагат чувството 
за непрекъснатост, то „местата на забравата” би следвало да сервират или 
да натрапват чувството за прекъснатост, за изгубеност във времето и 
пространството, за изчезналост на смисъла или поне за равнодушност, 
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дори и за пренебрежение към определени места на паметта. Самите нали-
чия и действия на местата на забравата сигнализират за похитени памети. 

Погледнати от този ракурс, всъщност местата на паметта се оказват 
органично свързани с темата или с феноменологията на историческата заб-
рава. Те, от една страна, са символ и въплъщение на нежеланието забравата 
да похити паметта за нещо/някого. Чрез своите публични и персонално-
съкровени присъствия и въздействия, те опосредствано олицетворяват спо-
собността на паметта да удържи на напорите на забравата, да прокара своите 
следи/проекции в пространството на настоящето или дори на бъдещето.  

От друга страна, наличието и символното влияние на местата 
на паметта са дискретно свидетелство и за предупреждението на да-
дени социални субекти – лица, групи, институции и пр., – че тяхната 
историческа, политическа, културна и друга памет не е вечна или не-
подвластна на каквито да са въздействия, а – напротив, – че тя е пре-
калено крехка или неимоверно уязвима, поради което може да бъде, 
или дори вече е в съответен режим на съответна заплаха, на опреде-
лено (явно, или скрито) покушение от страна на забравата.  

Не случайно Пиер Нора посочва, че феномени като глобализа-
цията, демокрацията, унификацията, медиатизацията и т.н. определе-
но водят и до много стресови ситуации за мнемониката на определени 
социални общности, които по съответни начини се опитват чрез (про-
изводство и консумация) на повече места на паметта да компенсират 
рисковете на тези тенденции.  

Ускорението на историята, динамиката, а и противоречивостта 
на обществените процеси, „учестяването на пулса” на всекидневието 
на хората и пр. са важни причини и фактори, които обуславят специ-
фична амортизация на паметовите ресурси и инфлация на техните 
символни капитали, поради което хората трябва да инвестират допъл-
нително, понякога и доста солидни усилия и средства, за да могат да 
неутрализират вредните влияния на тези тенденции върху историч-
ността и ежедневието на човека, обществото. Тази особена, драма-
тична картина е свързана и с генерирането, дистрибутирането, взаим-
ния обмен или ембарговите режими, а и с потреблението между мес-
тата на паметта. 

Трябва да посочим едно много важно обстоятелство. То се 
състои в закономерността, че всички места на паметта са потенци-
ални места на забравата. Това е така, понеже местата на паметта са и 
плод, и инструмент на конкретно-исторически условия, реалности 
или нрави. Те се появяват във връзка с определени исторически, об-
ществено-политически и други събития и притежават (понякога пред-
полагаем, а друг път – доста неясен по времевата си продъл-
жителност) „гаранционен срок” на историческо използване, след из-
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тичането на когото губят своята предишна (символна или друга) 
стойност. Местата на паметта не са нито алокални, нито атемпорални. 
Те винаги имат своя обусловеност в и от, но също и принадлежност 
към съответно – физическо или духовно (историческо, социално, пси-
хическо, културно, биографично и пр.) – време и пространство. Те са 
разположени в конкретен хронотопос, но пък могат и да се оказват 
особена връзка с други време-пространства в контекстите на тяхното 
посещение и преживяване. Стоейки пред или в дадено място на па-
метта, например, пред конкретен паметник, човек мисловно или емо-
ционално се свързва не толкова със самото това място, колкото с дру-
ги времена и места, в които са се разигравали събития, послужили ка-
то причина или символ на въпросния паметник, като генератор и фо-
кус на съответни паметови образи. Защото историческото минало не 
ни е представено директно и тотално в или чрез въпросния паметник, 
който е негово специфично инобитие, негово изображение и символ.  

За разлика от тях местата на забравата са доста по-сложни и 
по-трудни в отношенията и връзките си с времето и пространството. 
От една страна, физически, материално тези места не бива да възпри-
емат или оценяват като „обвързани” с конкретно време и пространст-
во. Да се възприемат местата на забравата като ангажирани с конк-
ретно време или пространство, на практика означава, че те още при-
тежават някакви контакти с определени хронотопоси, които някак си 
се асоциират с определени паметови масиви. Това означава, че мне-
моничните връзки и отношения все още не са се разпаднали изцяло, а 
по определени начини и в съответни контексти хвърлят своята диск-
ретна „сянка”. 

От друга страна, местата на забравата в истинския смисъл на дума-
та би следвало да са лишени от каквато да са принадлежности към съответ-
но време или пространство. След като забравата не бива да е локализирана 
в точно фиксирано и добре визуализирано време или пространство, тя не 
бива да бъде локално, нито темпорално определена. Човек може да наблю-
дава изоставения, запустял гроб или паметник на скъпи за него хора и съ-
бития, но този гроб, или паметник са символ на, а съвсем не и самата забра-
ва. Истинската забрава е когато човек не мисли изобщо за хронотопоса на 
другия, който е свързан, погълнат от забравата, който не е оставил абсо-
лютно никакви връзки с паметта, сиреч с определен пространствено-
времеви континуум на дадено лице или събитие. В този смисъл пълната, 
вечната забрава няма пространствено-темпорален „адрес”, който да е извес-
тен и за когото даден човек да мисли, или някак да си кореспондира с него. 
Тази безадресност и необвързаност с времето и пространството са и причи-
ните, които толкова много тревожат и плашат хората, опасяващи се от „по-
хищенията” на забравата. Ако паметта може да предположи „изплуване” на 
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някакви образи сякаш от небитието, истинската забрава не може предложи 
подобни услуги, защото ако го стори, значи че не е пълна, че е условна, че 
не се е преборила окончателно, но и победоносно с паметта.  

Разбира се, историческото наличие и символната роля на мес-
тата на паметта могат да са изключително протяжни в темпорално от-
ношение. Те могат да се разпростират по протежение не само на една, 
а и на много исторически епохи. Това обаче съвсем не означава, че в 
пределите и на всички тези епохи въпросните места на паметта съх-
раняват и възпроизвеждат в неизменен вид цялата си изначална фор-
ма и функционалност. С течение на времето, с определени промени в 
географския ландшафт или в климата, но най-вече и с измененията, 
свързани с обществените или културните реалности и нрави, от които 
са сътворени, а и които обслужват в своята символна биография, тези 
места на паметта неизбежно променят ако не всичко, то поне доста 
неща от своя профил и роля. 

В този смисъл няма места на паметта, които са вечни в истинския, 
във физическия смисъл, защото са неизбежни – макар и в огромни 
времеви пространства, – някакви – природни или обществено-истори-
чески – катаклизми, които водят до съответни разрушения и до окон-
чателни отнемания на мандата на символно предназначение на места-
та на паметта, след което те се оказват и в сферата на места на исто-
рическата забрава. Все някога (в безкрайността на времето) нашата 
планета Земя ще престане да бъде това, което е била в продължение 
на милиарди години, когато е имало живот по нейната повърхност. С 
това неизбежно ще дойде краят на съхранилите се в нея места на па-
метта. И те също ще загинат. Дори човечеството да успее да се прене-
се на други планети, едва ли ще транспортира там, в други галактики 
всички свои автентични места на паметта от Земята. Даже да допус-
нем, че за единици от тях това би могло и да бъде възможно, те пак 
всъщност няма да са онова, което са именно били тук, на Земята, в 
конкретни географски и (още повече) социални пространства, в исто-
риите, културите на дадени страни, народи. 

Началото на появата на местата на забравата е тясно свързано или е 
преплетено не толкова с определени драматични промени, или с метамор-
фози в географската, или в климатичната, а преди всичко в историческата, 
националната, културната и социално-политическите памети на конкретни 
държави и общества, с изгревите или със залезите на цивилизации и култу-
ри; със сбогуването, или с посрещането на нови антропологически типове; 
с възходите или крушенията на всевъзможни религии или идеологии, а и с 
развитието на просветата, науката и изкуството, или пък дори на техноло-
гиите. Именно с „изригванията” на значими обществено-исторически съби-
тия или промени, с разместванията на уталожените пластове на историята 
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или социалния живот на конкретни държави, общества, култури и народи 
се полагат темелите на нови места на забравата. Тяхното появяване и раз-
пространение обаче не протичат на „голо поле”, а и без връзки с промените 
в обществено-историческия и социокултурния климат в дадени територии. 
Тяхното историческо изгряване е неотделимо свързано и със съответни (ес-
тествено или изкуствено предизвикани) „залези” на предишни места на па-
метта, които са били повече, или по-малко дълготрайно и солидно властово 
поддържани, а пък и публично, и частно почитани. 

В този аспект, паметта и забравата неизбежно са вечни, може 
да се каже, неразделни спътници в историята и всекидневието на чо-
века (като род, вид и индивид). Паметта е донякъде видима, но истин-
ската забрава е обективно, материално и физически незабележима. 
Освен това паметта е по-щедрият от тези спътници. Тя предоставя 
своите особени дарове и на забравата, докато забравата винаги е его-
истична и стисната; тя не предлага нищо на паметта – само взима, из-
ползва, употребява за своите нужди и без отплата даденото от памет-
та. Затова и тя не е толкова желана. 

В определен смисъл може да се каже, че раждането на местата 
на политическата забрава е обусловено от появата и утвърждаването 
на алтернативни истории в обществено-политическия живот на да-
дено общество, които по съвсем различен начин почват да „разлист-
ват”, преоценяват, прередактират или пренаписват наново историята, 
която е свързана с определени – знакови до този драматичен момент – 
събития или фигури. А това е и неизбежно, тъй като дори в пределите 
на едно и също общество, в рамките на една и съща историческа епо-
ха, при доминацията на една и съща култура в социума, винаги съ-
ществуват (или се предполага, че може да се появят) различни визии и 
версии за изображение и тълкуване на емблематични исторически 
факти, събития или фигури. В което да е общество да търсим никога 
няма да открием абсолютно еднозначни настроения и нагласи спрямо 
важни за него исторически събития, особено когато и последните раз-
делят (по някакви причини, съображения) народа. 

Разбира се, длъжни сме да подчертаем, че като говорим/пишем за 
алтернативна история можем да имаме в предвид твърде различни неща. 
Алтернативната история притежава много форми и предназначения. Тя 
може да е реално, практически осъществявана в качеството й на политичес-
ки и културен феномен, но може и да бъде форма и инструмент на хипоте-
тично (научно, или на друго) виждане, или разбиране за същността, потока 
и формите на конкретни исторически факти, събития и процеси. На учени-
те са познати различни модалности на алтернативната история. Някои от 
които са свързани с т.нар. контрафактична история. Това са особени ис-
торически визии и дискурси, които са символ и въплъщение на обратно или 
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коренно различно виждане, третиране на съответни исторически феномени. 
В повечето случаи тези контрафактични истории се осъществяват чрез мен-
тални експерименти/визии, отговарящи на фундаменталния въпрос „какво 
би се случило ако историята бе тръгнала не по този, а по друг път, и ако…”. 

Българският злополучен преход към демокрация е доста богат 
откъм производство, дистрибуция, размяна, а и консумация на все-
възможни алтернативни или контра-фактични истории. От самото му 
начало до ден днешен не са заглъхнали или спрели препирните за то-
ва какво би се станало, ако не се е случил 9.ІХ.1944 г., или 10.ХІ.1989 
г. Това се прави както от парламентарните трибуни, така и чрез изказ-
вания на най-висши държавни или политически особи, а също и в 
пределите на всекидневното политизирано говорене, касаещо съот-
ветно обрисуване или квалифициране на същността на прехода. В 
същото време новото препрочитане, прередактиране и пренаписване 
на националната ни история, или поне на знакови събития, факти или 
фигури в нея (по чисто политически и идеологически причини) са 
доста релефно, контрастно „увенчани” с алтернативни исторически 
визии, с противоречиви иконографии и тълкувателни матрици, и с 
непрестанни крамоли относно това, чия „алтернативна” история е ис-
тинска или – обратно – чия е невярна. 

В такава – политически/идеологически телеологизирана и ин-
струментализирана – конкуренция или баталия между алтернативни 
истории, или между контрафактични исторически наративи (пример-
но) се оформят два основни типажа. Първият принадлежи на реван-
шистите, а вторият на носталгиците, които обаче не бива да се 
отъждествяват само с носталгиците по епохата на социализма или ко-
мунизма, понеже такива се проявяват и по отношение на възпяването, 
фаворизацията или на известни оправдания и на историческите вре-
мена, или пък спрямо разкрасяването на социалните нрави преди 
9.ІХ.1944 г. И едните, и другите притежават свои любими места на 
паметта, а и места на забравата.  

Домораслите ни, европейски (само в своите очи и самомнения) 
политици и управници добре познават тези склонности и трафарети 
на своите партийни членски състави и на електоралните си кохорти, а 
и твърде успешно се възползват от наличието им. Те нерядко доста 
злоупотребяват с някои народо-психологически особености, когато 
могат/трябва да прибягнат до публичната демонстрация и до демагог-
ското експлоатиране на съответни алтернативни истории или на конт-
рафактични наративи за съответни събития и факти. Всеки народ и 
всяка нация притежават свои, особени, много чувствителни и болез-
нени паметови травми/”мазоли”, настъпването по които води до остри 
реакции, имащи резонанси. От тази възможност/закономерност ко-
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ристно и аморално се възползват политиците – на власт, пък и в опо-
зиция, – когато лансират едни и дезавуират други алтернативни, или 
контрафактични исторически опции за съответни събития, факти и 
фигури.  

Разбира се, темата за алтернативните или контрафактичните 
истории има както своите привърженици, така и своите противници. 
За повечето историци е железен законът, че „в историята няма ако..”, 
че тя е свързана само с това, което реално се е случило. Коули, нап-
ример, упреква Е. Х. Кар, че съвсем определено пледирал, че алтерна-
тивно-контрафактичните исторически визии или подобни наративи са 
само празна работа и пусто занимание.16 Не мисля, че подобен упрек е 
напълно основателен и безалтернативен. Е. Кар предлага доста задъл-
бочена и многопосочна визия на интимните взаимоотношения между 
историческите факти и интерпретации, както и на техните мутации 
във или със времето. Той е и повече от категоричен, когато съвсем яс-
но пише, че „документите са Кивотът на Завета в храма на фактите. 
Историкът се обръща към документите с благоговение и сведена гла-
ва и говори за тях с възхищение”, но също и че „нито един документ 
не означава нищо, докато историкът не почне да работи по него и не 
го разчете”17. 

Кар твърдо държи на детерминацията в или на историческите 
феномени, поради което и не приема релативизма, нито еклектизма на 
историческите реконструкции, или тълкувания, съобразени с присъс-
твията, а и с капризните проявления на случайностите. Той с наслада 
и безпощадност „нокаутира” Карл Попър заради неговото твърдение, 
че „в човешките дела всичко е възможно”, считайки го за напълно 
безсмислено и невярно.18 Това не значи, че Кар отъждествява детер-
минизма с фатализма. Той подчертава, че историкът трябва да гово-
ри/пише без да употребява термини като неизбежно, неотменно, неот-
клонимо, неминуемо и неподлежащо на избор, които трябва да се ос-
тавят в разпореждане и за употреба преди всичко от страна на мета-
физиците или на поетите.19 

Впрочем, Кар доста открито и шеговито нарича алтернативна-
та или контрафактичната история „би могло-школа по история”, счи-

                                                 
16 Срав. Кар, Э. Х. Що е история. С., 2002. 
17 Пак там, с. 16. 
18 Пак там, с. 92. 
19 Пак там, с. 95. 
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тайки я съвсем определено повече за ексцентрична теоретична мода и 
за емоция, отколкото за истинска и успешна наука.20 

В отличие на вменената категоричност, непримиримост на 
Кар към алтернативните или контрафактичните исторически разкази, 
Роберт Коули21 се оказва „от другата страна на барикадата” в тези 
разпалени научни спорове. За него този тип разкази могат да проме-
нят съществено представите (ни) за историята, понеже са способни да 
уловят и разгадаят присъствието или ролята на привидно незначител-
ни, дребни детайли, които обаче са имали, или са могли да играят съ-
ществено, понякога дори определящо влияние за последващото 
оформяне, развитие на историческите реалности, а и на техните ви-
зии. Подобни детайли са останали в ембрионално, латентно, недораз-
вито, недокрай оформено или в ненормално състояние, поради което 
не са изиграли оптимално мисията си. 

Както специално подчертава и Джордж Уилли, алтернативната 
история позволява и много по-остро да се почувства какво огромно влия-
ние и значение могат да окажат върху произхода, същността, логиката 
или развоя на определени истории някои специфични фактори, каквито са 
случайностите или естеството на конкретен тип – исторически, полити-
чески или друг – избор, който е сторен, или потенциално би могъл да бъ-
де направен от страна на някои много важни участници в подобни съби-
тия.22 Обаче научната коректност изисква да се каже, че и Едуард Кар съ-
що подчертава и анализира ролята на случайността в историята, като ви-
зира дори прекалено дългата биография на такъв сорт научни занимания, 
която според него започва с творбите на Полибий и Тацит.23 Затова и Кар 
смята, че в историческите занимания не бива нито да се прекалява, нито 
пък да се допуска произволно, а и спекулативно употребата на Хегеловата 
идея, че „всичко, което е разумно, е действително, а всичко, което е дейс-
твително, е възможно”, защото такъв подход може да обуслови тотално 
объркване или погрешно мислене за историята. Това е деликатен упрек 
или контрааргумент срещу надеждите, пристрастията, които алтернатив-
ната и контра-фактичната истории отреждат на ролята на случайностите.  

Освен това, според Р. Коули, алтернативното историческо ре-
конструиране или обяснение дава шанс да се преодолеят т.нар. рет-
роспективни смесвания. А и на всичко отгоре, Коули и други истори-

                                                 
20 Пак там. 
21 Виж подр.: А что, эсли бы?.. Альтернативная история. (сост. Р. Коули). 

М.,- СПб., 2002. 
22 Пак там, с. 9. 
23 Кар, Е. Цит. съч., с. 98. 



209 

ци като него разпалено и аргументирано твърдят, че макар историята 
като научна дисциплина да не търпи условните наклонения, тя поня-
кога има огромна нужда и от техните експлоатации, за да пресъздаде 
други – нови, нерядко дори изглеждащи и като напълно фантастични, 
или нереалистични – исторически разкази.24  

Напълно съзнателно вкарвам в оборот темата за алтернативните 
истории, защото историческата или политическата ревизия на конкретни 
(властово доминиращи до съответен момент) паметови визии, разкази, со-
лидни паметници или мемориали винаги се съпровожда и от лансирането 
(в публичното пространство) на искания за преоценяване на историята, от 
съперничества и безпощадни баталии между алтернативни истории. 

Всеки разрив в обществената история предпоставя или налага оп-
ределени, нови „архитектурни планове” и „социополитически инженерст-
ва”, които преструктурират и „благоустрояват” жизненото – физическо и 
социално – пространство в съзвучие с новите, доминиращи или легити-
мирани от властта, ценностни ориентации, вкусове, нагласи. Тези „ре-
форми” неизбежно засягат и изменят символния пейзаж на даденото об-
щество. Те поразяват едни, но „бетонират” други исторически визии или 
наративи за миналото. Те съществено променят разположението, символ-
ното влияние на съществуващите (до този драматичен или фатален исто-
рически момент) места на паметта и забравата. Така се преначертават и 
легитимират нови карти на историческата или политическата памет. Ге-
ографията на историята винаги е доста по-занимателна от историята на 
географията. Предишните символни оазиси неизбежно запустяват и оре-
дяват откъм посетители, докато преди това считаните за миражни или 
изобщо непосещавани топоси – символи на историческата, политическата 
забрава – при новите промени стават привлекателни, или задължителни 
топуси за „благоразумните” конформисти и за конюнктурните граждани.  

С помощта на политиката и идеологията, медиите и партийни-
те подвижничества в социалното или в мнемоничното пространство 
на държавата се прокарват нови трасета. Те се надграждат върху за-
пустели, изоставени, буренясали и забравени от множества пътища 
към някогашни стари или неизградени храмове на паметта, към пред-
полагаеми или апокрифни топоси на властово наложената забрава, 
които (сега вече) трябва да бъдат преоткрити, възстановени и атрак-
тивно преобразени в съответствие с новостите, за да се превърнат в 
места на възкресената, или на новопородената историческа памет. 
Същевременно, пак с политически или идеологически умисъл и инст-
рументариум, съществуващи до този исторически момент цитадели 

                                                 
24 Пак там, с.10. 
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или магистрали, водещи към официализирани и властово налагани 
места на паметта, биват стигматизирани, демонизирани, изоставяни и 
даже бомбардирани, за да не могат до тях да стигат поклонниците им, 
за да може забравата да надделее над все още останалата жива памет 
за тези места. 

Войните между историческата памет и историческата забрава, 
между политически преференции и ембаргови режими за определени 
памети (или забрави) никога не минават без сериозни поражения или 
без огромни жертви от едната или другата страна. Тези войни могат 
да се окажат спорадични и епизодични, но могат да станат „вечни” за 
конкретни човешки общности, партийно-политически идентичности и 
структури, при което преначертаването на топографията на местата на 
паметта и забравата да се разпростре върху огромни темпорални 
пространства, да се увековечи в групови биографии. 

Радикалните промени и преобразувания в държавата и общес-
твото винаги са обвързани и със съответни изменения в „химическите 
субстанции” на паметта, забравата. Това обаче води и до публична 
демонстрация на съвършено нови „химически реакции” между раз-
лични елементи на паметта или забравата за миналото, пък и за нас-
тоящето. Това на практика означава, че те внасят някакви корекции в 
„Менделеевата таблица” на местата на паметта или забравата; че отк-
риват нови елементи на паметта/забравата; или че променят (повече – 
по-малко, временно или завинаги) валентността на някои от тях. И, 
естествено, лакмусът, удостоверяващ същността и ефективността на 
тези химически реакции в изменящото или променилото се общество, 
винаги е един и същи – Властта. Тя е тази, по чиито граматически 
правила се пишат, редактират историите за местата на паметта или 
забравата; която извежда в началото на реда, а и дава главна буква на 
едни, или вкарва някъде назад в словореда, или даже сваля „под ли-
ния” други подобни места. 

Властовото инспектиране на всичко, което се е случило, става 
или може/трябва да се появи в бъдеще, винаги предполага скоротечен 
или по-муден оглед и преценка на историческите фондове, на всевъз-
можните архиви, доказателства или аргументи, които предишната 
власт е лансирала и легитимирала в публичното време-пространство. 
Така много от фаворизираните в предишни времена или власти места 
на паметта се оказват с фалшиви алибита за своята истинска биогра-
фия и социокултурна ценност. Всъщност в смутни, преломни и раз-
мирни времена, при разлютени и враждебни политически нрави съ-
ществуващите в дадена държава музеи не биват нито често, нито ма-
щабно (като численост) посещавани. За сметка на този тъжен, но поу-
чителен факт обаче, цялото общество се превръща в своеобразен, ак-
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туално-пулсиращ музей, в които се извършват радикални преустройс-
тва, подмени на неговите колекции, размествания на негови фондове 
или архиви, преназначаване на персонала от уредници и медиатори за 
съкровищата му. 

Радикалните промени в държавата и обществото се свързват и 
с учредяването и легитимацията, с форсирането на дейността на нови 
„съдебни трибунали” за историята. Новите исторически, ала най-вече 
политически и идеологически „съдопроизводства” се „произнасят” за 
далечното или за съвсем близкото минало по съвършено различни – 
от доскоро легитимираните, – начини. Те обаче винаги изхождат от 
конюнктурата и интересите на настоящето, което служи като свое-
образен амвон, от който се произнасят и всевъзможни благослови, 
или пък анатеми за определени исторически периоди, факти. Този 
процес неизбежно се свързва и с инспектиране, с преоценяване на ис-
торическата, политическата и културната ценност, роля или значи-
мост на много места на паметта. Тези операции задължително пред-
полагат и извършват трансфериране на такива места на паметта в ко-
ренно други – властово изисквани и натрапвани – таксономии, регис-
три. Така немалка част от местата на паметта, които предишното об-
щество и старите власти, партийно-политически елити или режими са 
съхранили, създали и почитали, сега вече се оказват прехвърлени в 
нови (или по-низши по своята символна категория) регистри. Тяхната 
участ може да бъде и много по-лоша, когато от места на паметта със 
занижена символна категория те се превръщат и в места на забравата 
– по политически причини. Историята е достатъчно поучителен раз-
каз или гробница на подобни драматични преобразувания! 

Политическите и идеологическите инвентаризации, неизбеж-
ни при поява на нови обществено-исторически или социално-
политически реалности и нрави, винаги са свързани с по-радикални 
промени в символната топография на обществото, с властово декре-
тирани и провеждани процеси на преустройство на мемориалния лан-
дшафт и режим на публично опазване/рушене, на почитане или низ-
вергване на старите места на паметта, с поява – на тяхно място, за ня-
кое време, или завинаги – на места на забравата. 

Разбира се, при подобни „водовъртежи” в историята и общес-
твения живот не е задължително да се възпроизвеждат „огледални” 
или асиметрични реакции, т.е. всички места на паметта, които до да-
ден момент са били толерирани или даже фаворизирани, в новите ис-
торически или житейски обстоятелства да се окажат непременно в ка-
чеството си на места на забравата. Възможно е да са налице полити-
чески, идеологически и политизирани настроения и нагласи, които да 
са съчетани със солидни практически усилия, с кощунствени осквер-
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нявания, ругателски покушения и разрушавания на тези места на па-
метта. Това не значи, че последните моментално се превръщат и в 
места на забравата. Дори когато са напълно унищожени, те пак да 
имат своите представителства като места на памет в душите, сърцата 
и умовете на хора, които изповядват вграденото в тях символно съ-
държание и послание. Но това, естествено, не е истинското им битие, 
а тяхното инобитие; тяхното „преработено, даже допълнено издание” 
в личностния или пък в груповия душевен свят. 

Същевременно, не всички (преобразени и „преквалифицира-
ни” в символните си статуси) места на забравата могат да се превър-
нат в места на паметта, които да притежават необезпокояван, гаран-
тиран и продължителен и даже „вечен живот”, въпреки че тъкмо по-
добни са обещанията и заклинанията на техните актуални политичес-
ки творци и адепти. 

В този ракурс процедурите по прекатегоризация, удостоверя-
ване на раждането или умирането на съответните места на паметта и 
забравата са винаги отворени. Те нямат окончателен срок, нито сигу-
рен график за своето изпълнение в исторически план. Истина е обаче 
и фактът, че всяка радикална историческа или обществено-
политическа промяна в този контекст винаги се съпровожда от поява-
та и активната дейност на социални и политизирани субекти, които се 
заричат да сложат край на подобна процедура, да установят вечен 
порядък в топографиите на местата на паметта, или на забравата. За-
това и девизи от сорта на „Времето е наше” са достатъчно категори-
чен и поучителен пример за илюзорността, спекулативността или ма-
нипулативността на техните опции. Ако времето е нечие, собствени-
кът му има възможност да установи окончателен порядък и да наложи 
режим на топографиране, или на посещение на местата на незабрава-
та. Но след като времето е ничие в контекста на неговата фундамен-
тална историчност или вечност, то и възможността за установяване на 
окончателен, вечен порядък или план за местата на паметта, или за те-
зи, посветени дискретно на забравата, е изцяло фиктивна. 

Технологиите на подобни инвентаризации или прекатегориза-
ции на местата на паметта/забравата могат да са съвършено различни 
по своя източник, характер и мисия. Те могат да са свързани със 
спонтанни, моментни, понякога дори и случайни похищения и стиг-
матизирания, даже и с разрушавания на определени места на паметта, 
които старото общество и предишните властови режими са опазвали и 
символно декретирали. Те дори имат своите вечни основания и оп-
равдания, фиксирани в свещените книги: има време да се руши, има 
време и да се гради. Такава е превратната логика на Историята! Тази 
логика намира своите излази, проекции спрямо темата за местата на 
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паметта и за местата на забравата, понеже едните редуват или наказ-
ват другите по дадени причини. Почитането на местата на паметта е 
винаги акт на протест срещу евентуалната забрава. Освен тези – ира-
ционални, неорганизирани и временни – нападения над подобни мес-
та на паметта, са възможни и по-други – преднамерено подготвяни и 
организирани, целево провеждани и контролирани, внимателно, ситу-
ативно или дълготрайно поддържани.  

Естествено, и двата модуса се свързани с публични демонстрации 
на определен, (дължим, справедлив, възмезден или реваншистки) „транс-
фер” на местата на паметта в места на забравата, който е неразделна със-
тавка от конюнктурни политически баталии. Не са възможни, нито позна-
ти политики и идеологии, които да не се възползват от този трансфер, кои-
то да не го употребяват телеологически, инструментално за плановете си.  

Погледнато от друга страна, тези ревизии/инвентаризации, та-
кива конкуренции между алтернативните истории са символ и въп-
лъщение на много дълбоки и мащабни (по своето естество, предназ-
начение и социално въздействие) процеси на промяна или замяна на 
места на паметта и на тяхната бърза/бавна трансформация в места на 
забрава. Подобни процеси или тенденции могат да се извършват, или 
да приключват много бързо и лесно, но могат да се нижат и по проте-
жение на много дълги исторически периоди; да хвърлят реални или 
символни сенки не само върху териториите на дадена историческа 
епоха, а и далече отвъд самата нея. 

В този ракурс доста сложен е и въпросът за това кога едно 
място на паметта се превръща в топос на забравата. Подобна 
трансформация е много деликатна, а често и доста условна. Тя неви-
наги предлага достатъчно ясни критерии, осезаеми граници и конт-
растни въплъщения. Тя е трудна за осмисляне и оценяване, а още по-
тежка като емоционално преживяване.  

Всъщност подобен въпрос касае хибридни или симбиозни 
форми на места на паметта и забравата в един и същи – времеви, а та-
ка също и пространствен – фрагмент. В историята и политизираното 
всекидневие подобни форми обикновено не липсват. Трудността оба-
че е как да ги определим – като места на паметта, или като топоси на 
забравата; понеже върху тях са положени „щемпелите” и на единия, 
ала и на другия феномен. И когато застане пред даден осквернен, или 
започнал да се руши паметник, в мислещия човек може да възникне 
дилемата дали този монумент е някакъв символ на паметта, или на 
забравата. 

Такава дилема не е лесна за решаване. Можем ли, примерно, 
да твърдим с абсолютна сигурност, че нашествията или терорът на 
вражески политически графити, които издевателстват с въплътената 
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(в телесността и символиката на паметника) историческа памет ознаме-
нуват триумфа на забравата, че не са знак на победата на чужда памет?25  

Всъщност в подобен деликатен и сложен казус се разкрива, че 
(колкото и парадоксално да изглежда или звучи!) понякога пришествията 
на забравата си случват чрез сблъсъци между противостоящи си, полити-
зирани исторически памети, които използват конкретното място на памет-
та като сцена, а и арена за своите гладиаторски баталии. За да прокара пър-
тина, за да превърне мястото на паметта в плацдарм или в бойно поле на 
своите амбиции, планове и властови сценарии, забравата трябва да се въз-
ползва и от конфронтация между враждуващи и хвърлящи се в смърто-
носна бран паметови корпуси. В подобни (екстремални или драматични) 
ситуации забравата не идва в обителта на (привидно изглеждащото като 
спокойно и безразлично към нейните кроежи и деяния) място на паметта. 
Това не е приятелска визита, нито е роднинско гостуване на едната в топо-
са на другата. Това винаги е нелегално или демонстративно афиширано, 
брутално нападение на забравата над паметта, която се спотайва, или 
царства в подобен топос. Защото авангардните сблъсъци или битки между 
противостоящи си паметови идентичности винаги са следвани от ариер-
гардни придвижвания и обози на конкретни забрави. Такива сблъсъци 
обаче предизвикват появата на въпроса кога настъпва забравата. Дали 
нейното пришествие, нейната победа се явява още по време на лютата 
бран между противостоящите си памети, или дали тя не идва едва след ка-
то тези битки са приключили? Трябва ли да се оповести войната между 
враждуващите памети, или пък следва полето на историята/всекидневието 
да се осее с труповете на ранените и убитите памети, за да може (едва то-
гава) да се извести пришествието и царуването на историческата забрава? 

Подобна полемика или такава колизия би могла да се свърже и 
с разигралите се у нас спорове около среднощните боядисвания на 
Паметника на съветската армия или на други знакови монументи в 
столицата. Тези, които се чувстват засегнати, обидени и наскърбени, 
заради покушенията над местата на (изповядваната и ревниво съхра-
нявана в техните души и животи) историческа памет, са категорични, 
че подобни вандалски актове са изрази и средства на неприлични, 
аморални конфронтации на противостоящи си исторически памети, 
едни от които отразяват истини, а други – лъжи за миналото; едни от 

                                                 
25 За покушенията и ефектите на политическите графити над местата на 

паметта/забравата виж: Мизов, М. Мистериите на политическите гра-
фити. С., 2005; от него: Политическите графити: авантюрите и премеж-
дията на политизирания почерк. С., 2005, а също и: Политически гра-
фити и езикови войни. С., 2008. 
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които почитат сакралността, а други вменяват профанност на дадено-
то минало. Те са напълно наясно, че съществуват различни пътища, 
начини, форми и нива на сбогуване с историческото минало и с па-
метта за него, в т.ч. и оригинални, или съпроводени от известна шего-
витост. Нали техният кумир К. Маркс заявява, че човек трябва да се 
разделя със своето минало със смях. За тях обаче съществуват извест-
ни норми и рамки на моралния етос или благоприличие към местата 
на историческата памет, които не бива да се прекрачват, за да не се 
стигне до по-сериозни обществени колизии и конфликти. 

Част от онези, които одобряват или се възхищават на такива ано-
нимни покушения над местата на паметта, злорадо констатира, че това е 
краят на една зловеща памет, която по оригинален начин е публично осъ-
дена/наказана от нелегални отмъстители. Тя пренебрегва трафарета, че в 
повечето случаи в историята и ежедневието анонимността не е символ на 
достойно поведение, а е израз на липса на чест, доблест, а и на храброст. В 
този случай изобщо не става дума за творчески пориви или изпълнения на 
млади „таланти”, както някои политици, медии и политизирани групи 
се опитват и да представят нещата. Тук иде реч за чисто политическа 
или идеологическа провокация, за демонстративни актове на непредизви-
кани нападения към друга политическа и идеологическа идентичност, коя-
то се припознава в/чрез нейните места и символи на историческа памет, за 
брутални и арогантни издевателства над съкровени чувства и принципи на 
„другостта”. Защото „жигосването” на историческата памет и на нейните 
топоси е начин и форма за публична, макар и анонимна декларация, че та-
зи памет вече е уязвима или безпомощна, че тя е обречена, и че подобни 
актове са предвестници на нейната неизбежна кончина. То е възможно да 
се случи само по отношение на реално или предполагаемо беззащитни 
тела или същества, които са поставени в ненормални, неестествени за тях 
условия. Ненормалните, неестествените условия са свързани с извънредна, 
необичайна и даже с военна ситуация в социума, колкото този факт и да се 
премълчава, скрива, преиначава. Приблизително такава изглежда картина-
та на случващото се по времето на прехода ни. Дори и да няма очевидни 
признаци на истинска и реална гражданска война, преходът ражда, а и ут-
върждава реалности и нрави на подозрителност, опасения, стигматизации, 
дискредитации, дискриминации или репресии на реалната/хипотетичната 
чуждост. Той буквално разделя, противопоставя огромни човешки маси, 
взривява битието на народа. Неговата „демократичност” е частична, недо-
развита, фасадна и полезна само за някои, така както и в условията на на-
шественическа или гражданска война не всички атрибути на демократизма 
биват тотално дезавуирани, премахнати, подменени със силови мерки. В 
извънредно положение, при явна или скрита гражданска война законите и 
нормите от мирно-временния статус на държавата и гражданското общес-
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тво радикално се изменят. То коренно изменя възприятията, осмислянията, 
оценяванията на случващото се в него. Само пленникът, робът или живот-
ните биват брутално, безмилостно, жестоко, публично жигосвани, дори 
когато очите им са закрити, и те не могат да видят своите палачи. И който 
от тези три модуса да изберем, винаги той ще е съпроводен от явни или 
скрити властови амбиции, операции, внушения и послания; от съответни 
йерархии между този, който страда, и онзи, който предизвиква неговото 
мъчение или страдание. Пленникът и робът нямат равни права, свободи и 
възможности с тези, които има техният владетел. И, за да жигосат те гос-
подарите си, им трябва преобърната ситуация, в която те да имат власт. 
Животното не е равнопоставено на и оценено наравно, със същите аршини 
като Човека. То не проумява и символните значения на такъв акт, нито 
практически жигосва човека. Такива наказателни актове имат определено 
доста по-сложни, а и по-богати на смисъл пълнежи, в сравнение с онези, 
които техните политически/идеологически творци или адвокати користно 
се стремят и неистово се опитват да натрапят на публиката. Затова и опи-
тите всички подобни актове да се представят в шеговита или безобидна 
светлина, да се пренебрегват техните истински смисли, или да се омалова-
жават тежките последици от тях са спекулации, или манипулации на масо-
вата психика и общественото съзнание. Те са определен начин да се скрие 
истината за тях или да се изопачат присъдите, които заслужват.  

За хора, които са предразположени или твърдо убедени, че 
графитните покушения, възмездия или комиксното пребоядисване на 
монументи, което ги превръща от исторически в комични фигури, от 
герои в посмешища, подобни актове са (явен или дискретен) символ и 
оръдие на вече задаваща се (неудържимо и победоносно) историческа 
забрава, която се разправя с паметта на определени, други по етос чо-
вешки групи. Има и друга част от привърженици на подобни скверни 
деяния. Тя отрича, че става дума за битки между исторически памети. 
Тя твърди, че стореното е рожба на освободеното въображение на 
младо поколение, което не е зомбирано от исторически призраци. Тя 
се опитва да успокои или вразуми недоволните и разгневените хора, 
като ги уверява, че в подобни случаи не става дума за нещо кой знае 
колко съществено, че на тях следва да се гледа по-лежерно, по-
разкрепостено, по-великодушно, а не толкова пристрастено. Подобна 
стилистика обаче също е перфиден начин да засегнеш или обидиш 
другия като дискретно го описваш или обвиняваш, че е догматик, не-
дорасъл за времето си, бетониран мозък или мухлясало съзнание, кое-
то е сляпо и глухо за пулса на историята, и пр. 

Трябва ясно и категорично да се каже, че конкуренции или ба-
талии от подобен сорт никога не могат да са единствено и само между 
чиста историческа памет и чисто социално въображение. Само по 
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себе си, въображението никога не е способно да се изяви без да раз-
чита на „услугите” и на „суровините”, които му предлага дадена па-
мет. Фантазията никога не е безотносителна, равнодушна и пасивна 
спрямо укритото в бездните или в съкровищниците на паметта. Тя 
винаги – пряко или косвено, видимо, или незримо – се уповава, осно-
вава на, пък и експлоатира скритото в трезорите на паметта. 

Впрочем, никой, никога, никъде и по съвършено обоснован 
начин не може да каже – с абсолютна сигурност – кой показател е на-
пълно достатъчен, безусловен и безалтернативен при идентификация-
та на инвазиите на забравата в териториите на паметта, а пък и при 
трансформацията на местата на паметта в места на забравата по конк-
ретен повод и символ. 

За някои хора са напълно достатъчни дори само минимални 
или епизодични покушения върху конкретно място на паметта, за да 
считат, че там вече е нахлула (със своите орди или пълчища) забрава-
та, и че паметта се е оказала унизена, или отстранена. Обикновено та-
кава е по-скоро позицията на различните типове нападатели над мес-
тата на паметта, които забиват (в тяхната символна плът) бойните 
флагове и издават победоносните крясъци на забравата. За други со-
циални типажи, обаче, дори изцяло оскверненият, или разрушеният 
паметник не стига, за да сметнат, че е дошло поражението над памет-
та, а още по-малко да се примирят и с неговото наличие, или зловред-
но влияние. След като още пазят (в душите, сърцата и умовете си) 
символния ореол, спомените за естеството и предназначението на то-
зи паметник, такива хора не смятат, че забравата е победила, че тя е 
съкрушила завинаги духовното или мнемоничното му съдържание. За 
тях това може да бъде само временна победа, загубена битка, не и 
приключена завинаги война между враждуващите паметови идентич-
ности, и между паметта и забравата. И те могат/трябва да вярват, че са 
възможни други времена и обстоятелства, когато оскверненото, пуб-
лично опозореното, властово сразеното място на паметта от яростта 
или гнева на забравата, ще се изправи отново на крака, ще се възмог-
не, ще потърси реванш. Такава е най-вече позицията на бранителите 
на местата на паметта, на жертвите (на привидната или осъществе-
ната демонстративно вакханалия) на историческата забрава.  

Виждаме че нападателите и защитниците нямат, нито са съг-
ласни да притежават еднакъв и общ за двете враждуващи страни ка-
лендар, летопис или режим за това кога си отива паметта и кога мо-
же/трябва да приижда забравата в пределите на конкретни хронотопо-
си. За всеки от тях проблемът на сбогуването с паметта, а и с посре-
щането на забравата е неразривно свързан със съкровените им визии и 
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деяния за профанното и сакралното, които могат да се открият в, а и 
припишат на топоса – бил място на паметта, или на забравата.  

Нима всички велики революции от Френската (от 1789 г.) на-
сам не се опитват да създадат и публично да наложат нови, свои ис-
торически календари, които почти винаги започват от „тяхното вре-
ме”, и само в неговите рамки отчитат всичко станало или предстоя-
що?26 А е повече и от очевидно, че всеки нов календар по своему тъл-
кува игрите или войните между паметта и забравата, предоставяйки 
или обещавайки различни екстри на едни, а пасиви на други социални 
субекти, които са гастролирали, играят, или ще се проявят в Историята. 

Описанието и тълкуванието на историята, разгадаването или 
осъждането на нейните капризи и възмездия винаги се съпровождат 
от драматични наративи за сблъсъци, или войни между паметта и заб-
равата, възпроизведени в конкретни властови дискурси. Тези повест-
вования никога не притежават еднаква оптическа или оценъчна пози-
ция. Те винаги се радват или страдат от присъствието и влиянието на 
различни иконографии и разказвателни технологии, които по опреде-
лени начини сакрализират или профанират паметта, или забравата. 

Пол де Ман демонстрира по убедителен, но и достатъчно ар-
гументиран начин, че във всички художествени или научни дискурси 
могат да се открият прекалено устойчивите фигури на известни засле-
пявания или прозрения на дадени социални субекти – автори или пот-
ребители на въпросните дискурси.27 Впрочем, тази закономерност е 
валидна не само за хората на духа и перото, а и за всички останали, 
дори най-обикновени индивиди/групи. Тя има своето доста солидно мяс-
то, роля и значение в сферата на политиката, или пък на идеологията. 

Тук и сега нямаме нито време, нито желание да се захващаме с 
подробно описание и многопосочен анализ на всевъзможните засле-
пения и прозрения в родния преход, макар че те не са нито малоброй-
ни, нито пък незначителни за съдбата на нашия народ. Тези заслепе-
ния и конюнктурни „прозрения” поразяват най-напред и най-силно 
политическите и политизираните субекти; след това, чрез техните 
идеи, слова и действия, се отправят и разпростират и по цялото исто-
рическо, всекидневно социално пространство. Въпреки че като цяло 
политиците са най-заслепени от всевъзможни предразсъдъци или 

                                                 
26 Огюстен Кабанес и Леонард Нас анализират логиките и техниките на 

драматичните рокади и легитимации на нови исторически календари 
(Кабанес, О. Насс, Л. Революционный невроз. М., 1998, 4 глава). 

27 Виж подр: Ман, П. де Слепота и прозрение. Статьи о риторике совре-
менной критики. СПб., 2002. 
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фикции, те същевременно се оказват неуморими в стремежите и опи-
тите си да накарат обществеността да им повярва, да им се довери, и 
да остави съдбата си в техните ръце. Такъв е драматичният или тра-
гичният парадокс на историческите превратности: заслепените поли-
тици убеждават прозорливия и многострадален народ, че единствено 
и само те виждат истините, че само те са способни да намерят верен 
брод към спасението. Те не виждат добре, нито пък се вслушват пра-
вилно в народните тегоби и премеждия, но внушават или убеждават 
масите, че „компасът на историята” е само в техните ръце.  

Най-трагичното обаче е, че заслепените от ненаситните си 
ламтежи за власт и за богатства политици на практика – физически и 
духовно – ослепяват собствения си народ, като го поставят в мизерни 
условия на живот, лишават го от нормално и съвременно здравеопаз-
ване и образование, манипулират го с всевъзможни фикции и химери 
за демокрация, европеизъм и т. н. Това е кошмарно прегрешение, ко-
лосално престъпление към собствения им народ, но и към държавата 
и гражданското общество, понеже и те също биват ослепени от безу-
мията и волунтаризмите на политиците или управниците. Постоянно 
отслабваната и систематично разрушаваната национална държава ня-
ма свои нормални сетива за случващото се в историята и обществото. 
Агонизиращите останки или издъхващият труп на социалната държа-
ва са безсилни да усетят, а още повече и да помогнат на социално уяз-
вимите и страдащите народни маси, като в замяна им обещават пип-
нешком и палиативно съмнителни добри практики, с които да оправят 
нещата. Обществото, превърнато в невинен заложник и злощастна 
жертва на пагубното безразсъдство, безграничното безсрамие или са-
модоволство на политиците, също ослепява, понеже техните спекула-
ции и манипулации укриват посоките и силуетите на истините, а го 
баламосват с привидности, фалшиви координати и лъжливи темпове 
на спасението. Излиза, че заслепените или слепите политици водят за 
носа и ръка собствения си народ. 

Пол де Ман показва, че отделни детайли от картината, интенцията 
и инвенцията на някои текстове, които в конкретни ситуации се оказват в 
противоречие с цялостната органика, логика и смислово-ценностна доми-
нанта, при изменение на обстоятелствата и при друг поглед могат да се ви-
дят в коренно друга перспектива и стойност, при което са способни да 
преобърнат радикално внушенията, наслоенията на старите дискурси.28 

Това негово откритие придобива особена, драматична и практи-
ческа проекция в рамките на случващото се у нас през последния четвърт 

                                                 
28 Срав.: пак там, с. 10. 
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век. Домораслите ни политици и управници заиграват или дори преигра-
ват с публичната фаворизация, или дискредитация на определени детайли 
от биографията на прехода, които са в пълно противоречие с цялостната 
картина и с истинското състояние на случващото се през този период. Те 
представят по спекулативен, манипулативен и утилитарен за тях начин то-
талността на общата визия или преценка за прехода, свеждайки го до от-
делни показни елементи в своята, или до отделни стигматизирани компо-
ненти в облика и делата на противниците. Нещо повече, при смяна на обс-
тоятелствата, при промени във външната или вътрешната конюнктурата те 
са винаги склонни, а и усърдни в усилията си да се впишат в новия кон-
текст; да променят коренно старите си – публично депозирани, – обеща-
ния, твърдейки, че не се отказват от нещо, което преди, или пък сега така 
страстно изповядват. В този план паметта и забравата се оказват удобни за 
тях властови инструменти, чрез които да прокарват явно, или да прикриват 
своите истински намерения, цели и сценарии. В зависимост от конюнк-
турните амплитуди, те посягат към паметта или към забравата. 

В този смисъл „препрочитането на текстовете” на местата на па-
метта/забравата се оказва безкраен процес, който може да притежава само 
временни и властово натрапени рамки и спирки. Този процес обаче може 
пак да бъде задействан, възстановен или ускорен, променен в своите посо-
ки, форми и начини на провеждане, ако настъпят нови – предизвикателни, 
или враждебни спрямо предишните – обстоятелства. В този случай възс-
тановките на историята, пресъздаването или препрочитането от нови исто-
рически и политически „читатели” на вече установени, на явни или прик-
рити факти, или събития в панорамата на легитимни/апокрифни за властта 
„текстове” могат да предложат възкресение на погребани стари, а и на 
сътворение на досега непознати хронотопоси на паметта и забравата, най-
вече в зависимост от характера на политическата конюнктура.  

Впрочем, именно на тези възможности разчитат и политиците, 
и политизираните им съратници, или противници, като хранят упова-
ния и надежди, че с промяна на обстоятелствата, с преобръщане на 
властовите трафарети и със сеизмичните трусове в символния ланд-
шафт на социума може да се променят координатните системи на 
местата на паметта, или на забравата – както в хоризонтално, така и 
във вертикално отношение. Естествено, за тях субординационните 
връзки или зависимости са винаги приоритетни. Тук става дума за 
промяна не само на количеството на присъствие на дадени места на 
паметта/забравата в конкретна и актуално-пулсиращата „панорама” 
на историята и обществото, но също така за качеството на тяхното 
разположение и влияние над хората.  

Може дори да се каже/пише, че за авторите и поддръжниците на 
такива обрати в историята, на подобни пререгистрации на местата на па-
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метта/забравата далеч по-важно е не количеството, а качеството на пред-
почитаните и фаворизираните от тях „топоси”. Защото именно качество-
то публично депозира по-високия/по-ниския статус на топоса, неговите 
потенциални и реални способности властово да влияе в, или над общест-
вото. Затова и „стрелите” на критиката, нихилизма, цинизма, на агресията 
или вандалщината обикновено не са насочени едновременно към всички 
толерирани или фаворизирани от старата власт места на паметта, а преди 
всичко към най-знаковите и най-ценните за нея. Именно подобни топоси 
трябва да бъдат похитени и осквернени, като и върху техните символи се 
положат знаците, посланията на качествено други или полярните им ви-
зии. Така (в паралелен – темпорален и пространствен – режим) публично 
се депозират или прокламират места на паметта вече като места на забра-
вата. Анонимните места на забранената преди историческа памет сега се 
оказват разположени върху местата на предишната – официализирана или 
властово декретирана – обществено-политическа памет 

При определена обществено-историческа констелация е въз-
можно или неизбежно (с властови протекции и средства) да се фор-
мират или налагат конкретни модуси на публично/частно заслепяване 
и на изкуствено фокусиране, прозрение към дадени теми, свързани с 
историята на държавата или обществото, или с биографиите на отдел-
ни политически формации или персони, към съответни преоценява-
ния на приносите или вредите на отделни знайни или незнайни, преки 
или косвени участници в знакови събития. Политизацията и идеоло-
гизацията на историята винаги предполагат такива ефекти или анома-
лии в преднамереното и утилизираното изображение и тълкувание на 
историята. Те съвсем предумишлено се възползват от всевъзможните 
предпоставки, условия и механизми, които съществуват както в пре-
дишната, така и в настоящата история, и които касаят съответни зас-
лепявания или фаворизирани „провиждания” на конкретни памети. А 
това е пряко или косвено свързано и с темата за местата за паметта, 
или за забравата, защото първите са хронотопоси на концентрирано 
прозрение за едни, съчетано със съответни мащабни слепоти за други 
аспекти или атрибути от тъканта на историческото, докато вторите се 
оказват с променени съдържания и значения. При тях се оформят и 
публично се изисква да се възприемат или почитат полярни смисли, 
или значения, обратни профили и оценявания на дадените историчес-
ки факти, събития, фигури и институции. Подобна съществена рокада 
между местата на паметта и местата на забравата често се оказва съд-
боносна и даже фатална за символния статус на някои места на па-
метта, а доста по-рядко за такива на забравата, понеже със сигурност 
може да се твърди, че статистическият брой на местата на паметта, 
превърнати в места на забравата, е и неимоверно по-голям от онзи на 



222 

местата на забравата, трансформирани (по-късно) в места на памет. 
Но тази закономерност изглежда никак не обезсърчава, нито обезку-
ражава политизираните и идеологизираните „ревизори” за прекатего-
ризиране на местата на паметта и забравата. Те никога не се вълнуват 
от нейното присъствие или влияние в историята на обществата. За тях 
от съществено значение са само конкретни прекатегоризации на сим-
волните хроно-топоси на паметта или забравата, които са производни 
от техните властови интереси и планове.  

В исторически преломни времена и смутни обществени нрави, ко-
гато на пръв поглед се разиграват гигантски експлозии на събудената исто-
рическа памет, пораженията върху нея са далеч повече, отколкото върху ис-
торическата забрава. Тъкмо обратно е положението с последната, защото тя 
– в съперничествата и битките между противостоящи си въображения или 
памети – винаги печели неимоверно повече от тях, макар да не е толкова 
приказлива, толкова демонстративно проявяваща се и външно агресивна. 
Битките на враждуващите памети са оглушителни, но забравата се промъква 
тихо в тях. В този ракурс можем да видим, осмислим и преценим катастро-
фалните поражения върху националната ни историческа и културна памет в 
годините на прехода, които са съпроводени с необезпокоявано и безконт-
ролно разширяване на владенията на забравата за редица скрижални за бъл-
гарската нация, за народната ни душа, съдба паметови образи. Осквернява-
нето на всичко, свързано с патриотизма, разпадът на родолюбивите чувства 
и традиции, осмиването на разумния и съвременно потребен национализъм 
и т.н. са все атрибути или симптоми за инвазията, разширяването на владе-
нията на забравата в едно общество, в които още продължават инструмен-
талните баталии между отделни памети. Днес българската историческа и 
национална памет е сериозно застрашена и тежко поразена, а историческата 
забрава спрямо нейните светини и златни страници е напълно свободна.  

Всъщност, метафорично казано, местата на забравата са мес-
та на заслепение за онези места на паметта, които в предишни време-
на, обстоятелства, контексти и властови режими са били хронотопоси 
на преференциално или фаворизирано „прозрение” за техните особе-
ни исторически, политически, културални и други свойства или зна-
чения. 

Местата на подобно заслепение, обаче, са символ и въплъщение на 
(метафорично казано) исторически и политически астигматизъм, далтони-
зъм или миопия, които са присъщи на определени социални субекти, но и 
действащи при конкретно дадени условия и нрави. По чисто политичес-
ки/идеологически причини гражданите могат да губят нормалното си ис-
торическо „зрение” за контурите и стойността на съответни – повече или 
по-малко запомнени/забравени – важни за държавата и обществото съби-
тия, факти и фигури, и да ги виждат в астигматичен вид – изкривени, де-
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формирани, изопачени и разместени. Пак по политически съображения 
или идеологически условности хората могат и да виждат, или да бъдат 
принуждавани да привиждат подобни исторически феномени далтонично, 
като с променени цветове, с хипертрофия на едни, или с хипотрофия на 
други смислови и оценъчни тоналности на въпросните исторически факти, 
събития, фигури и пр. Тъкмо политическите/идеологическите влияния и 
въздействия, властовият натиск върху психиката, съзнанието, поведението 
и битието на гражданите могат да предизвикат и временно, или завинаги 
да формират някакво късогледство, или слепота за тези феномени. 

Както в живота се случва с течение на времето и с промяна на 
възрастта, но и по оперативен начин е възможно да се предизвикат 
съответни корекции в оптичните възможности на субекта. Така, с на-
растване на историческата възраст, с трупане на социален опит и по-
литическа мъдрост, човек може да превъзмогне и дори в значителна 
степен да се сбогува с предишно властвалото над мирогледа му исто-
рическо късогледство. Вследствие на „оперативни интервенции”, 
свързани с промяна на исторически обстоятелства и нрави, с радикал-
ни модулации и модификации във властовата сфера, той може да ко-
ригира или да се раздели с преди това мъчили го „оптически анома-
лии”, и вече по-съвсем друг начин – ясно и „нормално” за новите ус-
ловия, нрави – да вижда нещата. 

Понятно е, че при тези обрати, външни корекции на истори-
ческото и политическото си зрение,човек вече вижда по-другояче си-
луетите или топосите на паметта и забравата; вижда детайли или пог-
ледът му страни от техни атрибути, които в предишните времена и 
при предишните властнически режими са привличали вниманието му 
силно. 

Погледнато и от друга гледна точка, тоест от позицията на 
превърнатите форми, местата на забравата се представят или следва 
да се тълкуват като дискретни хронотопоси на мълчаливо и незримо 
делегитимиране на предишни „прозрения”, на актуално или на перс-
пективно действаща слепота за тяхната обществено-историческа роля, 
значение. Прекалено фокусираното, властово пресиленото виждане на 
дадени места на паметта в новите условия, при новите исторически и 
обществено-политически нрави и обстоятелства се е подменило от 
определено недовиждане, или пък даже от пълна слепота, невиждане 
било на определени цели профили, било на отделни детайли от обли-
ка на тези места.  

Разбира се, изискването за подобна оптическа прецизност 
съвсем не значи, че определени исторически феномени – били те 
места на паметта, или на забравата – могат да бъдат виждани, или 
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визуално реконструирани в тяхната съвършена, или тотална същ-
ност, а и специфика.  

Както сочи Валтер Улрих, понякога неострите изображения 
притежават голяма притегателна сила и събуждат безпокойство в без-
брой любопитни очи.29 Според него, неостротата е извънредно мощен 
инструмент за демонстрация или артикулация на светогледи, за депо-
зиране на тяхното интимно, скрито съдържание или тайно послание.30 

Неостратата, липсата на ярка и „драматизираща” нещата от 
живота контрастност винаги им придават известна омекотена тонал-
ност, пораждат други смислово-оценъчни настроения у субекта, съз-
дават прецеденти или образи на размиване на границите, и на отслаб-
ване на напреженията между силуетите, на преливане на конкретни 
полярности. Това винаги е свързано и с известна, доста често даже и 
радикална промяна на отношенията, с други психически тоналности 
на преживяванията на подобни атрибути на наблюдаваните (в подо-
бен ракурс) предмети.  

Подобни визуални, фотографски трикове не са безотносителни към 
нашата тема. Забулеността, изгубеността в мъглите на времето или на пул-
сиращите реалности, реенето на даден исторически феномен може да пре-
дизвикват и поддържат съвсем различни и даже полярни чувства, преживя-
вания или състояния в преживяващите ги субекти. Те могат да притесняват 
и даже да плашат човека, но могат и да го въвеждат в приятни, романтични 
афективни състояния, да засищат взора, душата му с образни наслаждения. 
Преливането на контурите на наблюдаваните обекти, особено когато е 
комбинирано и с тонове, които не възбуждат, а размекват, отпускат и дори 
благоразполагат наблюдателя им, обикновено променя естеството и сте-
пента на напрегнатост на вниманието в такъв момент. А тези афективни 
референции могат съществено да влияят върху ситуативното отношение на 
субекта при възприятието, осмислянето или оценяването на предметите. 

Умишлено предизвикваната и системно прилаганата полити-
ческа забрава винаги е свързана и с публично налагане на определени 
типове политически предразсъдъци.31 В този план тя може да се из-
ползва, т.е. да се „бори” както срещу непозволеното, стигматизирано-
то въображение на идейните противници, така и срещу онези техни 
памети, каквито са преди всичко някои носталгични наративи32, кои-

                                                 
29 Улрих, В. История на неостротата. С., 2012, с. 9. 
30 Пак там, с. 10. 
31 Виж: Мизов, М. Политическите предразсъдъци. Политологически ес-

кизи. С., 2009. 
32 Срав.: Мизов, М. Носталгията. Размисли и ескизи. С., 2011. 
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то описват и тълкуват миналото в смислово-оценъчни ракурси, ко-
ренно противоположни на желаните или публично оповестяваните 
като дължими от страна на нейните автори и разпространители. 

Особена сцена на такива предразсъдъци и носталгии, на тях-
ното прокламиране или изобличение, и символно наказание могат да 
станат и разнообразните гражданско-протестни пространства, кои-
то се превръщат едновременно в места на паметта, а и в места на ней-
ните публични забрави.33 В тези пространства и при съответни про-
тестни мероприятия обикновено се извършват впечатляващи публич-
ни възпявания, ала също така и публични разобличения, или дори 
символни екзекуции на определени паметови дискурси, или визии за 
миналото, които не импонират на част от протестиращите хора. Таки-
ва сблъсъци нерядко са съпроводени с „висок волтаж” на публичните 
настроения, с остри сблъсъци и надигравания на изострени политизи-
рани нагласи на човешки маси. В подобни случаи тези места на па-
метта/забравата стават арени не толкова на съперничества, които се 
осъществяват в параметрите на морално обагрени или съответстващи 
на публичния етикет нрави, колкото на изключително люти надпрева-
ри, или даже на безпощадни баталии между най-лошото, които при-
тежават техните политически обитатели, в т.ч. между нивата и фор-
мите на техните арсенали и репертоари на политически цинизъм.34 
Езиковите апликации на протестните транспаранти, плакати и възгла-
си често са твърде красноречиви доказателства за подобни отношения 
между цинизма и такива дискурси.  

Местата на паметта никога не разкриват напълно всичко, кое-
то трябва да се види и проумее от тяхната наличност и функционална 
ангажираност. Те винаги предоставят известна свобода на човека, 
който ги посещава – духовно или физически. Те предизвикват негово-
то въображение, разпалват фантазията му, изпращат на доста сериоз-
ни изпитания неговите ценностни вкусове, проверяват по своему и 
дискретно нивото на неговата историческа или друга култура, моби-
лизират едни или други колекции, или динамично прелистват „па-
лимпсестите” на персоналната/груповата/обществената памет, която е 
и свързана някак си с тези топоси. 

                                                 
33 Срав.: Мизов, М. Гражданските протести – 2013 г.. Множествата срещу 

Народа. С., 2014: от него също: Гражданските протести – 2013 г. Фев-
руари срещу Юни. С., 2014.  

34 Виж подр.: Мизов, М. Политическия цинизъм. С., 2012, а така също пак 
от него: Метаморфози на политическия цинизъм. С., 2014. 
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Това, разбира се, с още по-голяма сила важи и за местата на 
забравата, понеже те обикновено са представени от изоставени, раз-
рушени от времето или от хората бивши мемориални топоси. Разма-
хът на въображението, естеството и мащабите на знанията, равнището 
на историческата и политическата грамотност на човека обикновено 
се доказват много повече, когато той е поставен пред особено трудни 
проблеми или сложни дилеми, свързани и с места на забравата, които 
нямат остатъчни предметности, не се свързват с конкретни руини, ни-
то пък предполагат лесни и бързо протичащи асоциации в психиката 
и съзнанието на субекта.  

Местата на забравата по начало предполагат или са пряко свърза-
ни с много повече неясноти, с далеч по-мащабна неострота на оптически-
те възприятия или образи, с необходимост от странични смислови интер-
венции или от оценъчни „помощи”, за да формират и форматират в съз-
нанието на мислещия или наблюдаващия ги субект някакви по-понятни за 
него и социалните му кореспонденти образи и техните тълкувания. Не е 
съвсем лесно за човек, който стои пред напълно разрушени отломки, пред 
покрити с бурени или земя останки от някогашни паметници, символи на 
места на паметта. Обаче още по-трудно е за такъв човек, ако той трябва 
мислено да си представя и въображаемо да обрисува и дешифрира места 
на забравата, които в момента нямат обективни образи, лишени са от кон-
кретна предметност, не се асоциират с определена вещественост. Ако чо-
век няма богато въображение, което обаче трябва да е комбинирано и със 
съответна висока – историческа, политическа или друга – култура, подоб-
на задача може да му се стори изцяло неразрешима и дори непоносима за 
неговия интелектуален „багаж”, даже когато такъв човек притежава дос-
татъчно богат социален опит, пък и известна житейска мъдрост.  

В подобни ситуация такъв субект ще разчита на външна по-
мощ, ще се съобразява с мненията, настроенията и нагласите на окол-
ните хора, ще бъде лишен от автономност, но и автентичност на кон-
кретното си отношение и поведение спрямо тези топоси. Това (ще) го 
превръща в много по-лесна и по-бърза плячка за спекулативни и ма-
нипулативни обработки и влияния, които могат да се отправят към 
него по естествен, или по изкуствен, преднамерено формиран, форма-
тиран, управляван, или контролиран начин. Именно на това разчитат 
и политиците, и управниците, които заиграват на струните на момен-
тно избликналите душевни настроения и умело регулираните публич-
ни нагласи. Тъй като местата на забравата притежават много по-
аморфни оптични визуализации, но и далеч по-сложни, а същевре-
менно и много противоречиви смислови консистенции, то и хората, 
които са поставени пред внезапния казус или дилемата, да ги опишат 
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и обяснят съвсем накратко и достатъчно ясно, винаги изпитват и мно-
го сериозни затруднения.  

Превръщането на местата на паметта в места на забравата (или 
обратно) винаги е свързано със съответни културни шокове, които 
поразяват дадено общество или поне значими слоеве в него. Радикал-
ната смяна на мемориалните парадигми и символни топоси обикнове-
но (или закономерно) не може да протича в спокойна, още по-малко 
пък в консенсусна атмосфера, или да води до „общи, взаимно изгод-
ни” решения и действия. Паметта и забравата са крайно деликатни и 
сложни феномени, които обикновено се преживяват извънредно дъл-
боко от хората, особено когато се отнасят до нещо съкровено за тях. 

Истинската – а не формалната и фалшивата, – демокрация нас-
тъпва едва там и тогава, където и когато сбогуването с паметта не 
предизвиква сериозни исторически и културни шокове, социални гър-
чове и душевни спазми както в живота на обществото, така и на от-
делни хора. При нея и пришествията на забравата се възприемат и 
преживяват като естествен и ненасилствен процес; не като смърто-
носна заплаха, а като добро избавление от амортизирани реалности и 
нрави, от подлежащи на демобилизация и пенсиониране манталитети. 

В този смисъл революциите или контрареволюциите на па-
метта/забравата могат и да не бъдат толкова свирепи, жестоки, без-
пощадни или кръвожадни. Те могат да се сменят от цивилизовани 
еволюции на превръщането на паметта в забрава, при които транс-
формации обществото и неговите членове не страдат твърде силно и 
продължително. Само когато това практически се случи, можем да 
твърдим, че варваризмът в крамолите и баталиите между паметта и 
забравата е прокуден солидно или завинаги от живота. За жалост, как-
то човечеството, така и нашият народ са все още много далече от този 
сюблимен или епохален момент. 
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6. Забравата като политическо възнаграждение 
или наказание 

В обществената история не само паметта, ала и забравата мо-
же да служи като особена форма, или като инструмент на политичес-
ко наказание за конкретни социални обекти – лица, групи, институ-
ции или събития, – обвинени в нещо от своите врагове. След като па-
метта и спомените са огромно символно богатство, те – подобно на 
всяко богатство, – притежават амбивалентни възможности за разно-
родни влияния и многопосочни въздействия над описанията, тълкува-
нията и оценяването на ролята и значението на много – ретроспектив-
но, актуално или перспективно – действащи социални субекти. Свър-
заните с тях процеси могат да протичат по естествено обусловени, 
неизбежни причини и начини, или по линия на изкуствено предизви-
кани и канализирани политически събития, реформи и тенденции в 
обществено-политическия живот на държавата. Възможно е опитните 
политици и умелите идеолози да се възползват и от двата модуса, за 
да увеличат „коефициентите на полезно действие” на подобни проце-
си в своя изгода. 

„Пиршествата” на паметта могат да сервират различни, изку-
сителни и ароматни, или отблъскващи, дори отвращаващи блюда за 
човешкия разсъдък и вкус; да описват и тълкуват всевъзможни карти-
ни за истински, или за изопачено възстановеното минало; да провоки-
рат страстно завръщане към или паническо бягство от разказите за 
това минало. Такива „пиршества” обикновено могат да разпалват и 
поддържат за дълго време апетитите на вниманието към тайни или 
познати хронотопоси от запаметеното минало, или да снижават, и 
убиват интереса към конкретни фрагменти на и за паметта, която мо-
же/трябва да се превърне в забрава.  

Това вечно преследване на паметта от забравата (и обратно), 
такъв фатален карнавал между тях се оказва неизменна част от веч-
ния сюжет, вечната фабула на политиката. Няма политика, която да 
е напълно безразлична, съвършено безчувствена и безцеремонно па-
сивна към разнородните мостри на паметта, или към всевъзможните 
екстри на нейния вечен антагонист, смъртен враг – забравата. След 
като паметта и забравата са неизбежни спътници на политиката във 
всички исторически епохи и общества, тяхното присъствие, техните 
роли се оказват от изключително значение за политиците. Затова и не 
можем да си представим като нормална политика, която е изцяло ли-
шена от услугите на паметта или пък на забравата, и за която тези два 
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феномена са без значение. Такава политика е не само практически, а и 
исторически невъзможна. Тя е немислима, така както е немислим чо-
вешкият живот, който е лишен както от памет, така от забрава. Както 
паметта, така и забравата (при определени исторически/житейски об-
стоятелства) могат да бъдат в ролята на дар или заплаха, бленувано 
спасение или гибелна опасност за онези социални субекти, които мо-
гат да се възползват от техните необичайни услуги. В този смисъл по-
литиката е винаги колкото отворена и заинтересована, толкова и бди-
телна, внимателна и предпазливо настроена към конкретни опции на 
паметта/забравата, защото или прекалено добре знае, или не знае дос-
татъчно какво може да очаква от тях.  

По тази непреодолима потребност и вечна закономерност поли-
тиката се нуждае от услугите на паметта и от помощта на забравата, които 
винаги „влизат в сметките й”. Тя не само се възползва от тях, но дори си 
позволява и да си играе с техните опции като се надява да спечели от тях-
ната употреба, макар нерядко да губи от това „обръщение”. Това се случ-
ва, защото както паметта, така и забравата й предоставят особени шансо-
ве, чрез които политиката може и да извлече ползи, а могат да предопре-
делят и съществени загуби за определени играчи в нейните явни или по-
тайни, публични или частни драми. В този смисъл прибягването до по-
мощта на образите на паметта или забравата винаги е свързано с опре-
делени потребности и интереси, с телеологии или с потайни сценарии.  

Разбира се, ключът или разковничето към тайната за реализа-
цията на подобни възможности или варианти се намира в природата и 
предназначението на Властта, на нейните многофункционални спо-
собности да влияе върху социалния пейзаж, климата и характера на 
протичащите в дадена обществена система събития, процеси и тен-
денции. Тя е тази, която може/трябва да се възползва от всевъзмож-
ните „дарове” на естествено протичащата история на даден социум, 
или от изкуствено сътворените и оползотворени шансове да се про-
менят, преиначават, инструментализират или използват паметовите 
следи и споменните конфигурации за определени – важни и значими 
за нея – събития. С посредничеството на определени властови инст-
рументи и техники стават възможни и публичните проекции, а и пер-
сонално-интимните преживявания на определени типове паметови 
констелации в качеството им на особено (реално или символично) на-
казание на политическата другост или чуждост, на политическите 
конкуренти, или противници. 

Появата и експлоатацията на конкретни паметови образи и нарати-
ви за дадени минали събития, факти и политически обвързани фигури, или 
за призоваването, и злоупотребата с изкуствено конструираната и декрети-
раната забрава за подобни обекти са неизменни части от драмите на поли-
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тиката, от вечните сценарии и обрати в политическите реалности и нрави 
във всички исторически епохи, а и във всички типове общества. Както от-
рицателно натоварената памет, така и публично рекламираната, или влас-
тово декретираната забрава за отделни исторически събития, политически 
драми, фабули и ангажирани в тях фигури – лица, общности, институции, 
организации, движения и пр. – винаги са се избирали и прилагали като със-
тавна част от наказанията на провинилите се (в даден контекст) историчес-
ки, политически, морално или другояче социални субекти.  

Да бъде ситуативно припомнян даден сюжет/субект като оли-
цетворение на злото, политическото своеволие, безумие, прегрешение 
или престъпление, като еталон на морална порочност, духовна поква-
ра и тотална социална пропадналост, или като нарицателен символ и 
зловещо въплъщение на историческата забрава, която не бива да до-
пуска никакво възвръщане на подобни черти от миналото към реал-
ността на настоящето, или на бъдещето, – това са специфични компо-
ненти на определени типове (властово формирани и форматирани) 
наказания във всички исторически времена, или при всякакви обществе-
ни или политически нрави, особено пък в смутни и преломни времена.  

Заплахите, че нещо може да потъне в обятията на забравата, 
или констатациите, че то вече е в тях и няма никакви изгледи да се за-
върне в селенията на живота, са неразделни части от политическата 
реторика и практика, имащи особен символен статус. Ако забравата е 
символ на мълчанието, мрака и смъртта, а паметта – олицетворение 
на проговарянето, осветяването и оживяването на сякаш изчезнали от 
съзнанието елементи от образите на миналото, то лишаването от глас, 
затъмняването на моменти и умъртвяването на нещо/някого в „гроби-
щата” на паметта, т.е. чрез забравата за историческото минало може да 
се счита за неговото жестоко наказание в просторите на настоящето.  

В този контекст в политиката винаги има и разнородни обе-
щания, и многолики заклинания, че дадени политически субекти, съ-
бития и структури ще бъдат наградени с присъствието си в селенията 
или на вечната памет, или – обратно, – на вечната забрава. Едната оп-
ция е символ на особена благодат, на признание и почит за дадени 
заслуги, а другата е олицетворение на специфично проклятие за 
не/свършени отговорности или задължения, които са довели до неже-
лани, неприятни и негативни последици в живота. Подобни възнаг-
раждения се възприемат от хората като символ и въплъщение на оп-
ределени типове отношения и оценки, на разправи с обектите, които 
ще ги „консумират”. 

В историята на човечеството, на различните общества и дър-
жави няма политически дейци, на които им е безразлично дали те и 
техните опоненти, и врагове ще бъдат споходени от една и съща зло-
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веща участ – да бъдат забравени от идните поколения. И е понятно, че 
това, което желаят за себе си, политиците не биха искали за своите 
врагове. Така паметта за собствените реални или въображаеми успе-
хи трябва да се съпровожда или от забравата за добродетелите и пос-
тиженията на политическите конкуренти, или от нарицателната и 
поучителната памет за техните истински или пък умишлено вмене-
ни им всевъзможни слабости, пороци, недостатъци, а и невероятни 
злотворства в обществото. 

В драмите на историята липсват политически актьори, които 
са равнодушни към възможностите да попаднат в пантеона на безс-
мъртието, вечната, незаличимата памет. Всеки политик копнее да ос-
тави своя значима следа в паметта на обществото и поколенията, а и 
да не бъдат връхлетени спомените за неговите дела от напастта на 
забравата, макар често, искрено да желае обратното на своите реал-
ни/мними противници, врагове. Да се увековечи или да се изличи ли-
кът на спомена за историческата роля и заслугите му към общество-
то/държавата е неотменна част от шествията на неговото въображе-
ние. Така конкуренциите или баталиите между фантазията, паметта и 
забравата придобиват съдбовна значимост за душевността и битий-
ността на ангажираните с политиката хора. А това означава, че както 
паметта, така и забравата са изключително важни елементи за поли-
тическото мислене, чувстване и действие на хората от всички епохи 
или общества. Те са реално или символични въздаяния за определени 
човешки заслуги и провинения, специфични възнаграждения, чрез 
които миналото търси свой реванш и реабилитация в просторите на 
настоящето (дори на бъдещето) чрез паметта, или чрез забравата за 
тях. Затова и политически ориентираното, или ангажираното въобра-
жение никога не пропуска златните или дори минималните шансове, в 
които може да сервира дадени картини, в които паметта или забравата 
играят първостепенни роли в драмата на политиката. То страстно или 
анемично рисува, обяснява, прогласява, или присъжда контрастни по-
зиции и полярни статуси за политическата азовост, или чуждост, 
свързани с преценките за техните – позитивни, или негативни – „при-
носи” в миналото и настоящето, които ще бъдат олицетворени чрез 
техните реални/символни експулсирания в паметта/забравата. 

В този ракурс вечната памет и вечната забрава се оказват бле-
нуван край или желано възнаграждение за стореното (или неизвърше-
ното) от политиците в земния живот. Те са особени знаци, специфич-
ни въплъщения на позитивно или негативно „инобитие”, което е сим-
волен еквивалент за реалното или за въобразеното битие в миналия 
живот. Вечната памет и вечната забрава са цената, отплатата и жерт-
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воприношението на идните поколения пред олтарите на историята за 
същността и ролята на политическите прояви.  

Паметта или забравата са единственото нещо, което остава 
своите осезаеми следи в простора на времето и в териториите на веч-
ността от неизбежно променените образи, от реалните или приписа-
ните ползи или вреди на политиците, възнаградени чрез съответни 
образи и присъди, които са съдбовно обвързани с паметта, или със 
забравата. 

Те са особена „индулгенция” за достойнствата или недостатъ-
ците, за добродетелите или пороците, за триумфите или загубите, ко-
ито са били части от политическата съдба на определени „актьори” в 
драмите на историята и в премеждията на обществения живот. 

В политическите „игри” и репертоари забравата за конкретни 
събития, факти и фигури може да се представя като реална, вече съ-
ществуваща и непреодолима, или като символично обеща-
ние/задължение, което трябва да бъде и политически осъществено. И 
в двата модуса забравата публично/персонално се депозира или поли-
тически се декретира като съответно заслужено възмездие, оправдано 
наказание и справедлива разплата за нещо или за някога реал-
но/хипотетично извършени прегрешения и престъпления спрямо оп-
ределени социални субекти, които в настоящия момент са в ролята 
или на съдници, или на жертви на подобно своеобразно отмъщение 
чрез статуса на забравата. 

В този план историческата или политическата забрава е вечна 
суровина за производството, дистрибуцията, обмяната и консумацията 
на определени политически или идеологически феномени, които се 
пласират, продават на пазарите на политическото. Тя е неотменна 
съставка от политическата/политизираната наративност, която се 
вкарва в оборот в публичното или в частното духовно-практическо 
пространство на хората. Тя се използва като особен знак, обяснителен 
аргумент или тежка присъда за съответни деяния на субекти, които са 
свързани с, или са страдали от естеството и развоя на конкретни по-
литически събития и сценарии в миналото, или пък в настоящето, в 
бъдещето.  

Щом като забравата може да бъде непреднамерено или мотивира-
но обусловена, значи тя може да бъде по някакъв начин телеологически и 
инструментално употребена.1 Както показва Майкъл Андерсон, тези две 
версии на забравата могат да се дължат и на различни причинно-
следствени констелации, да предлагат нееднакви менюта. Техните различ-

                                                 
1 Виж подр.: Баддли, А., Айзенк, М., Андерсон, М. Память. СПб., 2011.  
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ни генеалогии или профили обуславят многопосочни възможности и усло-
вия за политическото/политизираното им селектиране, а и експлоатиране в 
конкретни казуси. В контекста на нашето изследване това означава, че 
посредством властови прийоми и средства е възможно да се провокират и 
канализират определени непреднамерени или преднамерени, умишлено 
мотивирани – публично афиширани, или скривани – инструментализации 
на дезавуиране и елиминиране на конкретни паметови наследства.  

Политиците могат да разчитат било на обективното течение на 
времето, неизбежното амортизиране на историческата памет, в т.ч. на 
заместването й от забравата, било на субективен принос, активитет и ан-
гажираност спрямо призоваването и публичното декретиране, разпрост-
ранение и валидизиране на определени типове забрава за дадени истори-
чески или социално-политически събития, факти, или за фигурите в тях. И 
в двата случая пришествията, или господствата на определени типове – ре-
ална, или формално декларирана, символно инструментализирана и експ-
лоатирана – забрава биват представяни (с политическа умисъл, а и с поли-
тизирани средства) като наказания за минали провинения, прегрешения и 
престъпления, които сега и в бъдеще (ще) се заплащат с дискриминация на 
паметта за тях и с толериране на забравата за тяхното битие. 

Ако паметта е символ и въплъщение на определено признание 
към даден субект, забравата е олицетворение на непризнаване, неза-
читане, пренебрежение и отрицание на неговото присъствие и дейст-
вие в потока на времето, в събитийността на историята. Както приз-
нанието заслужава възнаграждение, така непризнаването изисква на-
казание, което чрез забравата може да бъде истинско или символно, 
метафорично и поучително.  

Подобно наказание може да бъде умишлено демонстрирано и 
властово поддържано в конкретно дадена ситуация или за много про-
дължителни исторически периоди, или – обратното, – да действа ти-
хомълком и скришом, без съответни негови публични прояви, а и без 
целенасочено, многократно възпроизвеждано политическо реклами-
ране. И при двата варианта, обаче, такова наказание обикновено е 
свързано с явни или прикрити дискриминации, или пък дори с много 
тежки репресии над определени паметови констелации за дадено ми-
нало, които се реализират чрез посредничеството на тяхното публич-
но, или частно забравяне.  

Чрез политически арсенали и репертоари е възможно да се 
създават и публично да се легитимират фалшиви биографии за при-
чините, формите, мащабите на забравата. Така, при определени об-
ществено-исторически контексти, става възможно – чрез политически 
прийоми и средства – умишлено да се формират и налагат в публич-
ното време-пространство визиите, тълкуванията за съответни непред-
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намерени, естествени или неизбежни забрави на определени социални 
и паметови следи, и на споменни наследства на техни/чужди деяния.  

Политическите спекулации и манипулации с паметта и забравата 
текат и по други канали, т.е. свързани са и с експлоатация на дискретни 
психологически особености. Паметта е органично свързана с определен 
тип разпознавания, докато забравата е ангажирана с неразпознаване на об-
рази, стойности, роли и значения на нещо или на някого. При това не става 
дума само за хладнокръвно различаване, осмисляне и преценяване на не-
що от миналото, а за неговото емоционално наситено обрисуване, но и 
преживяване, които са неразделна част от изплуването и въздействието на 
паметови следи и спомени. В отличие от тези афективно заредени и обаг-
рени паметови процеси забравата е безстрастна, студенокръвна в отноше-
нията си към и съвършено пасивна в осъзнаването, или в оценяването на 
погълнатото в нейните бездни/обятия. Тя не предлага реални емоции. 

Eндел Тулвинг показва, че разпознаването протича по-леко от 
детайлното възпроизвеждане, и че ефективността на паметта изклю-
чително много зависи от характера на различието между присъствие 
и достъпност до конкретни мнемонични феномени.2 Това значи, че с 
властови спекулации и манипулации са постижими затруднения при 
разпознаването, за детайлното възпроизвеждане на дадени паметови 
образи. Освен това чрез тяхната употреба е възможно и препятстване 
на нормалното осъществяване на съдбовно потребните (за мнемонич-
ните процеси) различия между присъствието и достъпа до конкретни 
паметови елементи. Така обществеността/публиката може се въвежда 
в заблуди и за произхода, естеството, спецификата или предназначе-
нието на историческата/политическата забрава, която касае отделни 
(политически дезавуирани или дискриминирани) паметови наследст-
ва, споменни конфигурации, които се представят, или смятат за опас-
ни, вредни за дадени политически „актьори” на историческата сцена. 

С политическото „инженерство” стават възможни и осъщест-
вими различни модуси на присъствие и влияние на конкретни памето-
ви констелации в дадена ситуация, като същевременно се препятст-
ват, омаловажават и обезсилват техните „конкуренти”. В известен 
смисъл такива политически ходове или маньоври могат да се считат и 
като съответна награда за едни, но и като наказание за други (опони-
ращи, враждебни) паметови следи. В такива казуси само от Властта 
зависи на кои мнемонични образи и наративи ще даде своите предпо-
читания, а и кои ще възмезди с наказанията си да бъдат премълчани и 
забравени.  

                                                 
2 Пак там, с. 270. 
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Чрез политически арсенали и репертоари може както да се ог-
раничава или унищожава напълно, така и да се предпоставя, и стиму-
лира достъпът до дадени паметови образи и наративи, или пък да се 
експлоатират реални, или въображаеми забрави за тях. Фаворизацията 
или дискриминацията на мнемонични констелации зависи от интере-
сите и проектите на властта, която прибягва до услугите или на па-
метта, или на забравата. Рекламирането или табуирането на опреде-
лени паметови конфигурации е неизбежна част от историческата съд-
ба, а и от пулсиращата феноменология на всеки тип политика. Те сто-
ят в основата на допуска за определени мнемонични наследства и 
съкровища, във фундамента на прекалено честото или извънредно 
рядкото използване на такава памет. 

Очевидно е, че достъпът до конкретни паметови феномени 
няма как да не се съобразява с „оптическите” възможности и интереси 
на Властта, с нейните желания или задължения да прибягва до експ-
лоатация, нерядко до злоупотреби с паметта, забравата. Затова и 
Властта може да бъде късогледа, далтонистка или астигматично наст-
роена към конкретни мнемонични конфигурации, или – обратно – да е 
далекогледа, всевиждаща и микроскопично различаваща техни харак-
терни особености и функционални стойности. И при двата варианта 
тя може да прибягва до услугите на инструментализираната памет, 
или на инструментално призованата, а и употребена (по предназначе-
ние) забрава в качеството им на конкретни награди или наказания 
спрямо нещо и някого в миналото. На психолозите е добре известна 
закономерността, дефинирана от немския учен от ХІХ в. Адолф Йост, 
според която както паметта, така и забравата са силно зависими от 
времето. Йост емпирически доказва, че ако в даден темпорален мо-
мент два спомена са еднакво силни, то този от тях, който е по-стар, 
който притежава по-дълга биография, със сигурност ще се забравя 
доста по-бавно, а пък и дори ще се съхранява по-дълго във времето.  

Политиката е не само рожба на времето. Тя е и негов инстру-
мент за прокарване на съответни визии за репродукция или иноватив-
но изменение на държавата и социума. Чрез своите средства и прийо-
ми, тя е способна да представя, но и да обяснява по най-различни на-
чини потайностите, логиката, развоя и посоките на историческото 
време, на събитийността, която е плод и оръдие на техните прояви и 
действия в социалния живот. С такива похвати и маньоври политика-
та може да влияе за появата на определени памети или забрави, които 
функционално да изразяват или обслужват нейни цели и проекти. Тя 
може реално или символично да обрисува и натрапва конкретни ви-
зии за времето, за случващото се в и чрез него, както да му предписва, 
а и налага награди, или наказания. Тя е способна и заинтересова да 
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удължава/съкращава историческата и политическата биография на 
определени мнемонични наследства в конкретна ситуация, пък и 
изобщо. В разрез с исторически наследства и традиции политиката 
може да описва и овластява дадени спомени като краткотрайни, мало-
важни и фатално обречени на забрава, докато други, които са по-
уязвими и по-сериозно застрашени от нашествията на забравата, тя е 
способна да представи на публичното/частното внимание като незаб-
равими и паметни. Така политиката може да си играе произволно или 
заинтересовано със съдбата на дадени мнемонични констелации, като 
користно възнаграждава едни и наказва други от тях.  

Доколкото властта има разнообразни възможности да влияе върху 
времето, да го произвежда, дистрибутира, обменя и (инструментално) да 
консумира неговите образи и продукции в историческото/социалното вре-
ме-пространство, тя може да определя съответни промени в статуса и зна-
чението на свързани с него памети и забрави. Това не са само символни 
операции. Често те са реални, практически действия спрямо последните.  

Впрочем, историческото, социалното и персонално-екзистенциал-
ното време не протичат по съвършено еднакъв начин, нито в общовали-
ден ритъм или пулс. В зависимост от естеството и спецификата на конк-
ретната – историческа или всекидневна – ситуация те могат да променят 
своята динамика; оттам по доста различен начин да влияят на психиката, 
съзнанието, поведението и битието на субекта си в момента и след време. 
В бурни, смутни и преломни исторически времена, при по-сложни и дори 
екстремални житейски ситуации субектът (психически) усеща по-дру-
гояче течението на времето в сравнение с неговите влияния в условията 
на мирни, спокойни или застинали времена, като за подобни специфични 
възприятия особено голяма роля има и политиката в тях.  

Eкспериментално-психологическите опити на Мариголд Лин-
тон (за връзката и зависимостите между преднамереното възпроиз-
веждане на запаметени събития и силното влияние на скоростта за 
тяхното забравяне) също дават „високо калорична храна” за полити-
чески или политизирани интервенции и експлоатации на паметта и 
забравата. Линтон установява (според тези тестове над или със самата 
себе си), че вероятността за паметова регистрация и затвърждаване на 
дадено събитие корелира твърде мащабно с бройките, с честотата 
на преднамерените му припомняния от паметовия субект. Колкото 
повече, по-често дадена информация от трезорите на паметта се експ-
лоатира, толкова повече се възпрепятства или се забавя забравянето 
на такова (запаметено) събитие. 

Политиката има невероятни възможности да учестя-
ва/разрежда използването на определени мнемонични конфигурации, 
както и спекулативно, манипулативно да пледира за техните реални 
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или символни наказания чрез призовките и ролите на забравата. Заин-
тересовано натрапвайки селектирани визии за паметови „възстанов-
ки” на отделни събития, факти или фигури, тя инструментално може 
да обрича техните конкуренти на потъване в историческа или полити-
ческа забрава, т.е. да бъдат целенасочено наказвани. Тя може да дава 
„пътен лист” или да вдига бариери пред дадени паметови дискурси; 
да представя пред обществеността изопачени версии за нищожната 
памет или за забравата на техните идейни опоненти и наративни съ-
перници в конкретен момент, дори задълго. Това също е политичес-
ки/политизиран начин на награждаване или наказание на дадени па-
мети, на тяхното спекулативно и манипулативно публично депозира-
не като забрави.  

Разбира се, ползата от паметово рециклиране не е само едноз-
начно обстоятелство, което абсолютно сигурно препречва нашествия-
та, триумфалния поход на забравата. За да се избегнат инвазиите, гос-
подствата на последната, от голямо значение са не само честотата, 
динамиката на повтаряемост и възпроизводството на дадени паметови 
следи, а и естеството както на запаметените, така и спецификата на 
пропуснатите (от мнемоничните операции) елементи. Когато се про-
пускат съществени елементи от образите, тогава дори впоследствие и 
доста често тези образи да бъдат вкарвани в оборот, с течение на вре-
мето е сигурно, че ще навлязат ешелоните на забравата, понеже същ-
ностното е прекалено отслабено, размито, пренебрежимо или заоби-
колимо в паметовия „дизайн”.  

В този аспект политиката обикновено има огромни възмож-
ности и способности преднамерено да сортира и толерира едни – за 
сметка на други – паметови комплекси или споменни конфигурации. 
Тя произволно или целенасочено може да рисува разни пейзажи за 
паметта/забравата, в които несъзнателно, или съвсем преднамерено да 
изпуска важни атрибути на миналото. Давайки прекалено голям шанс 
на едни, но отнемайки го от други мнемонични образи, политиката се 
превръща в законодател за статуса, стойността на паметта или забра-
вата. Тя никога не е абсолютно безкористна, неутилитарна по дух и 
нрав, съвършено обективна и безпристрастна към менюто с памети и 
забрави, от които ситуативно се нуждае. А подобен селективен под-
ход, такъв инструментален трафарет към паметта и забравата също са 
достатъчно показателни за нейните явни или потайни увлечения, или 
даже задължения към боравенето с тях.  

С други думи казано, скоростта на забравата зависи много съ-
ществено от естеството и спецификата на хронограмата на съответ-
ните употреби на конкретни паметови следи, на значими споменни 
констелации за социалния субект. Нерядко само от политиката зависи 
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колко силно и често ще се натиска педалът за скоростта на тези про-
мени. Това дали трафикът, режимът на движение на определени мне-
монични образования ще бъде повече или по-малко „натоварен”, да-
ли паметовите следи по-често, или по-рядко (ще) „изплуват” на по-
върхността на вниманието и интереса, как и колко (ще) се ползват от 
субекта има голямо значение за вероятността да „попаднат в обятия-
та” на забравата. 

В чисто политически контекст това означава, че спекулациите и 
манипулациите с графика и трафика на конкретни паметови следи дават 
възможност за инструментално призоваване и гарантиране на ефектив-
ността на съответни деструктивни процеси и тенденции спрямо опреде-
лени мнемонични наследства, в т.ч. спрямо тяхното забвение. Колкото по-
рядко е споменаването и колкото по-забавена, или застиваща е скоростта 
на придвижване на дадени паметови образи в актуално пулсиращото и 
спрямо задаващото се бъдещо – историческо, обществено или политичес-
ко – битие на социума, толкова по-интензивно или по-гарантирано е при-
шествието или „царството” на тяхното забравяне. Това обаче не е фата-
листично обречен процес, защото с изменение на обстоятелствата е въз-
можно ново ускорение, учестяване в прибягването до тези – уж забраве-
ни, – памети. Именно от подобни възможности се притесняват и страху-
ват политиците, поради което създават, а и разпространяват всевъзможни 
заклинания и удостоверявания на забравата, за да легитимират и продъл-
жат историческия мандат на покушенията си върху паметта.  

Обратно – колкото по-често е припомнянето, колкото по-
стабилна или даже по-ускоряваща се е скоростта на тяхното рецикли-
ране и експлоатиране в паметовите лаборатории на дадени социални 
или политически субекти, толкова по-затруднена, по-забавена е и 
тяхната – естествена или изкуствено провокирана от „чуждостта” – 
историческа забрава. Затова и политиците отделят толкова голямо 
внимание и правят солидни инвестиции в опитите да приватизират 
паметта на обществото, да си осигурят историческа незабрава, а съ-
щевременно да бетонират в масовата психика и общественото съзна-
ние представи и тълкувания, че техните идейни опоненти и против-
ници са вече забравени или ги очаква подобна нерадостна и зла 
участ, поради което не заслужават никакво сериозно внимание, нито 
подкрепа. Повече и от очевидно е, че в тези казуси иде реч са специ-
фични награди или наказания.  

Рутинизирането или банализирането на употребите, или пък 
на злоупотребите с конкретни мнемонични феномени не винаги за-
дължително и едностранно обуславя и гарантира тяхното паметово 
обезличаване, разсейване или унищожение в перспектива. В немалко 
исторически ситуации или житейско-всекидневни казуси рутинизира-



239 

нето и банализирането могат дори да провокират – незабележимо и 
непонятно, но солидно по мащаби и дълготрайност на влиянията си – 
циментиране и възпроизводство на символния статус и ореол на таки-
ва паметови следи или споменни констелации в обществото. Така ис-
торическата приемственост и социална унаследеност доста често се 
оказват и твърде сериозни пречки за волунтаризма или спънки за же-
ланията на политиците да променят статуса на дадени паметови конс-
телации, като ги поставят в позицията на ненужни или забравени. 

С течение на времето, при особено резки обрати в историята, 
такива политически експерименти могат да предизвикат и бумеранго-
ви ефекти, при които уж забравените памети и гарантираните забрави 
да се заменят от мощни реставрации и мащабни разплати за прежните 
спекулации и манипулации с деликатната тематика за паметта или 
забравата. Това също е част от омагьосаните кръгове и трагикомични-
те водевили, в които политиката може да изпадне тогава, когато е би-
ла непочтена, користна към темата за паметта. При подобни впечат-
ляващи или незабелязани салто-морталета на или в историята пре-
дишните възнаградени памети или гарантирани незабрави могат да 
изменят драматично своите лица и роли, като при новите реалности и 
нрави се превърнат в дискредитирани мнемоники или в потенциал-
ни/реални забрави. В такива случаи някогашните награди впоследст-
вие се преобръщат в сурови наказания. 

Интерференцията и разрушаването на конкретни паметови сле-
ди също оказват много съществено влияние и въздействие върху генезиса, 
естеството, спецификата, скоростта и ефективността на процесите на заб-
равяне, изличаване, деструкция и анихилация на поразените от тях мне-
монични феномени. При интерференцията възпроизвеждането и разп-
ръскването на дадена мнемонична продукция възпрепятстват стабилното, 
дълготрайното съхранение, редуцират символното влияние на някои хо-
могенни образи, които (в хода на нейното протичане) се размиват, обезоб-
разяват, снижават символното си значение и роля за цялостна-
та/моментната ориентация или проява на нейния субект, защото се смес-
ват с и изменят от въздействията на други хетерогенни паметови следи. 

Политиката има огромни интереси, съпричастие и съучастия при 
формирането, форматирането, развоя на такива интерференции или дест-
рукции на паметовите следи. Тя е способна да провокира и галванизира 
различни техни модалности, чрез които да разпръсква и наслагва едни, но 
да размива и унищожава (чрез забравата) други памети. Тя винаги има 
користно отношение и пристрастен интерес към публичното депозиране и 
декретиране на дадени паметови комплекси в качеството им на еднород-
ни или пък на разнородни, на непротиворечиви или на противоречиви, в 
зависимост от това чии са те. Естествено, в публичното пространство та-
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кива – демонстративни или завоалирани – „операции” се представят и 
таксуват като съответни награди, или наказания за дадени политически и 
други субекти, които неправомерно се възползват от паметта, забравата.  

Интерференцията на мнемоничните образувания, обаче, може 
да притежава различни физиономии и статуси в общия поток на ин-
тимно-психичните процеси в субекта. Тя може да бъде ретроактивно 
ориентирана и ангажирана, но може да бъде и проактивно насочена и 
функционално експлоатирана в контекстите на определени ситуации. 
Както едната, така и другата модалност на паметовата интерференция 
могат и да се използват съвсем непреднамерено, или умишлено, и ин-
струментално – по политически съображения, с политически аксесоа-
ри, – за да се форсират/забавят конкретни забрави.  

Ретроактивната интерференция се отнася до тези специфични 
казуси, при които новата и по-свежата информация (обективно и су-
бективно) възпрепятства, блокира или дори напълно унищожава въз-
можностите за нормално възпроизвеждане и ефективна употреба на 
по-старата паметова информация, касаеща дадени и еднородни фено-
мени. Това е чудесна възможност за политиката да се възползва от 
моментно препрочитаната, прередактираната или пренаписваната ис-
торическа памет за миналото, с което да ограничава и смалява ролята, 
символния ореол и ефект на предишни паметови наративи, а и да то-
лерира, или да декретира по-нови паметови образувания като общо-
валидни/ценни, макар те да са необективни, инструментално фалши-
фицирани и крайно недостоверни. 

При ретроактивната интерференция дори е възможно проявле-
нието и на особена асоциативна блокировка на мнемонични компонен-
ти. При нея улесненият и тавтологичен достъп до екрана на внимание-
то/съзнанието на определени – неверни, неточни или фрагментарни 
елементи и признаци на – образи влияе понякога даже и много силно за 
потискането, деформацията или цялостното експулсиране, унищожение 
на верни и прецизни ипостаси. 

Опциите/ползите, които ретроактивната интерференция сер-
вира на политиката, са твърде изкусителни и многообещаващи. Затова 
те често привличат вниманието на властниците и управниците. Пос-
ледните не се колебаят изобщо, ако им се удават добри възможности 
да включат в оборот полезните за тях асоциативни блокировки, чрез 
които умишлено преконфигурираните, преиначените и фалшифици-
рани паметови свидетелства и дискурси се натрапват в историческото 
или публичното време-пространство, за да ограничат, или премахнат 
влиянието на исторически достоверни и детайлизирани разкази за 
миналото.  
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Разбира се, подобни деликатни или „наказателни операции” се 
представят пред сетивата и вниманието на обществеността като неизбеж-
ни, основателни и справедливи стремежи и опити за автентично възкресе-
ние и заслужен реванш на някога умишлено потулени исторически тайни, 
както и за възстановяването на справедливите оценки за цялото минало 
или поне за отделни събития, факти, фигури в деликатната му органика.  

Тази асоциативна блокировка води до сериозна невъзможност 
или до пълна неспособност някои мнемонични следи да оставят со-
лидни целеви отражения и правилни смислови връзки в паметта, за-
щото са били потискани от ореола, но и малтретирани от властта на 
конкурентни образи, които заемат, играят първостепенни роли в да-
ден казус.  

Освен това, асоциативната блокировка обуславя и катализира из-
личаване на образи и смаляване на влиянието на вече придобитите мнемо-
нични наследства, при което асоциацията предизвиква отслабване на връз-
ките и зависимостите между стимулите и следите в паметовите констела-
ции, от една страна, и разширяване на периметъра, властова или символна 
доминация на неверни, изопачени паметови образи, от друга страна.  

Проактивната мнемонична интерференция е свързана с, но и 
обслужва противоположни случаи. При нея предишните, по-старите 
споменни констелации сериозно препятстват или даже напълно объркват 
нормалното появяване на екрана на съзнанието и използване на доста по-
новите паметови образувания и конфигурации в даден момент. 

Политиката има органична нужда не само от нови впечатле-
ния и усещания за естеството и спецификата на „правилно” изграде-
ната и действащата памет, а също и от възкресение или реабилитация 
на някои предишни паметови комплекси, които (по определени при-
чини и съображения в отминалите времена и нрави) са били дезавуи-
рани, или съществено отслабени като реален и символен ресурс, или 
инструмент на Истината за действително случилото се във вече отми-
нали, а сега преоценените реалности/нрави. 

Възползвайки се утилитарно от „игри” с трите измерения на 
времето – миналото, настоящето и бъдещето, – политиката е способна 
(в зависимост от контекста) да разчита на новите, а също и на старите 
мнемонични образувания, стига те да са й изгодни. Някога възнаг-
раждавала (или наказвала) днешните стари паметови наследства, сега 
тя има възможности да преобърне логиката, да ги представи по съ-
вършено обратен начин. Подобни маньоври могат да се експлоатират 
несъзнателно или умишлено в качеството им на съответни реставра-
ции и реванши за някога травмираната памет, или – обратно, – като 
съответни актуални наказания за паметови доминации в предходни 
реалии, нрави.  
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Всяка нова информация, която попада в трезорите на човеш-
ката памет, неизбежно предизвиква съответни вълни на интерферен-
ции, които възпрепятстват предишните възпроизвеждания на опреде-
лени мнемонични следи или напластявания, като ги правят по-
размити, по-слабо въздействащи, по-редки и по-сигурни да изчезнат в 
перспектива. А политиката винаги проявява особен интерес към по-
добна нова информация, както и към нейните телеологически и инст-
рументални експлоатации в определени контексти. В този ракурс 
непреднамереното или умишленото „бомбардиране” на социалната, 
историческата и политическата памет на дадени лица/общности, в т.ч. 
и по политически причини, или чрез политически средства, може да 
се окаже много съществен фактор за дезавуиране и отслабване на 
конкретни мнемонични комплекси и наследства, или дори за тяхното 
по-скорошно забравяне, или пък за тяхното умишлено и мащабно из-
личаване и убийство в социума.  

Впрочем, паметовата интерференция може да бъде затормозявана 
или блокирана и по линия на т.нар. (от психолозите) влошаване на възпро-
изводството на някои паметови образи вследствие предявяване на опре-
делен набор от споменни конфигурации, които усложняват и дори препят-
стват възпроизвеждането на други компоненти, които също са част от този 
набор на мнемонични образувания в конкретни субекти или ситуации.  

В политически контекст това означава, че посредством умиш-
лено, спекулативно и манипулативно селектиране, или даже фавори-
зиране на определени паметови следи са възможни дезавуиране и ин-
струментално пренебрежение, или дори елиминиране на други мне-
монични феномени, които също се отнасят до цялостния набор на па-
метта за дадени исторически/обществени/политически и други съби-
тия, и за ролите на субекти в тях. Подобни операции винаги могат да 
се представят, обяснят или „оправдаят” в регистъра на съответни въз-
награждения, или възмездия за добрата, или за лошата роля на памет-
та за миналото, или в неговото протичане при условия, коренно раз-
лични от настоящите. 

Политиката и Властта са тези фактори, от които в определени 
– исторически или житейски – ситуации във висша степен и форма 
зависят характера и особеностите на фаворизирания, или на дискри-
минирания набор от мнемонични артикули и реквизити. Те най-силно, 
а понякога и фатално предопределят кои паметови „комплекти” да 
бъдат предпочитани и толерирани, и кои техни опоненти/конкуренти 
да бъдат солидно и публично осезаемо дезавуирани и репресирани 
чрез спекулативни и манипулативни обработки на мнемоничния ма-
териал.  
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Нещо повече: паметовата интерференция създава благоприятни 
предпоставки, условия, фактори и механизми за своеобразно уподобяване 
на разнородни мнемонични следи или образования, което след изтичане-
то на известно време напълно размива или унищожава специфичните им 
различия, унищожава техния предишен символен статус. С размиването 
на образите, с разсейването на тяхното съдържание върху все по-малки 
или – обратно – върху все по-големи повърхности в психиката, душев-
ността на субекта, с изветряването на специфичния аромат на конкретни 
спомени, или с обезцветяването на техния колорит в деликатните, диск-
ретни музейни колекции на човешкото съзнание, тя като че ли незабеле-
жимо за човека слага под общ знаменател съвсем различни, дори коренно 
противоположни мнемонични феномени, а с това фактически ги дискре-
дитира, снижава неусетно техните символни ореоли и статуси за жизнения 
свят на субекта им. В контекста на политическите спекулации и манипу-
лации с паметта, този общ знаменател може да притежава чисто полити-
ческа, конюнктурно политизирана или идеологизирана детерминация, 
смислово-ценностна определеност и инструментална значимост. Той може 
дори  да изпълнява и мисията на съответно наказание/възнаграждение за 
паметта, която (не) се е оказала много симпатична и полезна за акту-
алните вкусове или промени, и която получава съответно историчес-
ко/политическо разплащане чрез дистанцирането или приближаване-
то и поглъщането й от дадени политически и политизирани забрави. 

Политическите експлоатации или политизираните злоупотреби с 
интерференцията на паметта (като инструмент за провокиране и канализи-
ране на забрава) доста често разчитат и на друго, твърде съществено обс-
тоятелство. Психолозите отдавна експериментално са установили и удос-
товерили, че наличието на съвместно инхибиране, т.е. на масово затормо-
зяване на възпроизводството на конкретни паметови следи, играе мощна 
роля в приглашението и осигуряването на царски пътища за съответен тип 
забрава. Става дума за това, че, поставени в обща ситуация и духовна ат-
мосфера, група субекти по-трудно и по-неточно си спомнят признаци и 
фрагменти от миналото, които са „закодирани” в техните памети, в срав-
нение с мнемоничните – далеч по-лесни и по-детайлни – реставрации на 
образи, на споменни следи или описания от страна на отделните лица.  

Тази интересна особеност се експлоатира солидно и от политичес-
кия разсъдък, защото тя дава възможности (по политически причини или 
съображения) некоректните спомени на манипулираните множества да се 
приемат за истинни, докато достоверните паметови образи/разкази на да-
дени лица да се дезавуират, стигматизират и репресират, ако противоречат 
на и възпрепятстват целите, а и сценариите на властимащите субекти. 

Освен това политическите/политизираните спекулации и манипу-
лации както с паметта, така и със забравата сериозно се облекчават от ес-



244 

теството, но и от динамиката на определен тип забравяне, предизвикано от 
или свързано с умишлено, целенасочено и мащабно възпроизвеждане на 
определени компоненти от паметта, чрез което други обекти от нея би-
ват дискретно, неусетно, но и солидно измествани, изблъсквани, или дори 
унищожавани напълно, като от тях в момента се реставрират маловажни, 
незначителни елементи, или пък дори не се и появяват върху екраните на 
паметта и съзнанието. Тази спекулативна и манипулативна селекция на 
удобни за политиците/управниците атрибути или фрагменти от миналото, 
при която незначителното се превръща в особено важно, а значителното се 
представя като маловажно и безполезно, е част от политиката. 

Както доказва и експерименталната психология на подобен мне-
моничен фундамент, върху такива инструментализации с паметта могат да 
се провокират, канализират и регулират съответни парадигми, а и практи-
ки на мнемонично възпроизвеждане, чрез които да се улесняват или да се 
затормозяват процесите на забравяне на някои спомени, сиреч целево и 
утилитарно да се възнаграждават, или да се наказват съответни памети. 

При разрушаването на паметови следи обаче се получава и 
нещо по-лошо, тъй като при него обикновено настъпват или естестве-
ни, неизбежни деструкции и унищожения на мнемоничните образува-
ния с течение на времето, или пък тяхното изчезване реално става за-
ради самото износване/амортизиране на паметта с напредване на 
възрастта, с промените на жизнените обстоятелства, или, пък с изме-
ненията, провокирани на смяна на приоритетите, и т.н. 

Политиката във всички исторически епохи и общества е проя-
вявала, а и днес също демонстрира пиетет към възможностите и спо-
собностите на подобни деструктивни технологии спрямо паметта. Тя 
силно се е притеснявала/опасявала от евентуални реверсии и триумфи 
на неудобната за нейните цели, интереси, планове или сценарии исто-
рическа, или политическа памет. Затова се е стремяла и опитвала си-
туативно (или превантивно) да атакува и разрушава фундаментите на 
онази историческа/политическа памет в социума, която й опонира или 
й пречи за реализацията на съкровените й цели и проекти по преобра-
зуване на социума. 

Политиката не само се стреми и опитва да се облагодетелства от 
естественото износване на историческата и социалната памет, но също и 
телеологически, инструментално да предизвиква нейни изкуствено сътво-
рени, регулирани амортизации в социума, чрез което да дава шанс, а и 
власт на фаворизираните от нея мнемонични констелации. Това също са 
специфични награди за едни или наказания за други паметови комплекси. 

Известно е, че психолозите използват в своите изследвания на 
паметта и забравата такива термини като „прогнозируема конкурен-
ция” и „претоварване на признака”. Първият се отнася до прогнос-
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тични визуализации и анализи на появата/употребата на конкретен 
мнемоничен елемент, който (чрез своите признаци на възпроизвежда-
не) затормозява или елиминира рециклирането и експлоатацията на 
противоположни образи. 

Политиката винаги се отнасяла достатъчно сериозно към прог-
ностиката на реалните или на възможните конкуренции между разно-
родни и противостоящи си паметови идентитети, макар понякога да 
оставя внушения или усещания, че е доста нехайна към прогнозите за 
определени усложнения, или затруднения, произтичащи от развиващи 
се тенденции. Тя е създавала и легитимирала свои явни или прикрити 
конструкторски бюра за формиране и форматиране на полезни за нея 
паметови иконографии и наративи, а същевременно е разработвала и 
аварийни, алармени или разрушителни системи срещу противникови-
те видове памети. Тя неспирно е произвеждала, пласирала и консуми-
рала всякакви паметови ипостаси, с чието натрапване е ограничавала, 
обезличавала, обезсилвала и обезвластявала техните мнемонични кон-
куренти и противници в конкретна ситуация и изобщо, по презумпция.  

Вторият термин се отнася до специфичното претоварване и 
отслабване на ролята и значимостта на конкретни мнемонични ком-
поненти при наличие или действие на нарастващо число от инородни, 
дори контрастно конкуриращи ги паметови образувания. Колкото по-
вече и по-разнородни са паметовите феномени, които се „вкарват в 
оборот” в конкретна – историческа, социална, политическа или екзис-
тенциална – ситуация, толкова по-лесно и по-бързо, по-мащабно и по-
гарантирано е и пришествието на забравата. Защото нарастващото ко-
личество на използваните паметови констелации се оказва доста при-
теснително и даже прекалено опасно за качеството на битието на не-
малко от тях. В безпощадните битки за оцеляване и „жизнено прост-
ранство” немалко от паметовите конфигурации се оказват в неравнос-
тойно или пък дори в фатално обречено състояние. Така вече успели-
те да се преборят, а и да се изскачат на по-високи нива в обществено-
историческия живот паметови констелации се оказват по своему въз-
наградени, а онези, които са изтласкани към перифериите или агони-
зират, или загиват, оказват се наказани. 

Исторически и актуално сме свидетели как политиците при-
бягват до селекцията и злоупотребата с разнородни и полярни паме-
тови елементи, за да прокарат реалната и символната власт на полез-
ни за тях мнемонични визии и наративи, както и да блокират и ели-
минират практическото присъствие и символния резонанс на против-
никова памет. Пренасищането на публичното време-пространство със 
спекулативни и манипулирани разкази за миналата/настоящата исто-
рия, преднамереното уморяване или отклоняване на вниманието и ин-
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терес на обществеността с отрупването им с всякакви полуистинни 
или пък дори и с откровено фалшифицирани версии за паметта и ми-
налото са нерядко и части от политическите, и политизираните спек-
такли със сценарии за битките между паметта и забравата. В подобни 
сценарии или в такива баталии политиците априорно определят кои 
трябва да са възнаградени с паметта, ала и кои следва да бъдат нака-
зани чрез забравата за тях. 

Властта може да влияе и въздейства върху паметта на дадени 
социални субекти по различни пътища, начини и с разнообразни 
средства. Тя може да оказва съответен – видим или незабележим 
външно – натиск както върху съзнанието, така и върху подсъзнание-
то, несъзнателното, което е присъщо на дадените субекти в конкретна 
ситуация. В този аспект тя е способна да влияе много съществено и 
мащабно върху контекстуалната флуктуация на паметовите иден-
тичности и наследства, чрез което да въздейства и спрямо естествата 
на техните присъди, а и за трасетата на техните изгнания в забравата. 
Не случайно политиката влага толкова много жар, усърдия и усилия, 
за да формира или натрапи на обществеността определени йерархии 
на контекстите, които да я обслужват. Защото декретирането на об-
щовалидността и приоритетността на дадени контексти е от съдбовно 
значение за придобиването или пък за възпроизводствата на власто-
вия статус. Формулирането и легитимирането на контекстуалната 
рамка, в и чрез която да се изобразяват или тълкуват, прокламират, 
или осъждат конкретни мнемонични наследства, са особено – реално, 
или символично – бойно поле във всяка политика и в цялата история. 
А това в каква оптика, в какъв контекст ще се проблематизират и тъл-
куват разнообразните теми за същността, ролята и значението на да-
дени паметови идентичности винаги е от огромно значение за стабил-
ността или ерозията, и загубата на властовото статукво. Защото прио-
ритетността, фаворизацията или дискриминацията на определени па-
метови структури винаги е симптом, а и инструмент за съответни 
властови награди/наказания. Затова и конкуренциите, и баталиите 
между политическите/политизираните памети са толкова впечатля-
ващи, а и толкова съдбовни за настоящето/бъдещето на някои играчи. 
Победите или пораженията в тях се измерват с триумфите на паметта, 
или на забравата. 

Според В. Аткисон, обаче, е правилно да се твърди, че паметта 
може да прибягва до, да се възползва от услуги на предсъзнанието, 
където по своеобразни начини се спотайват или чрез което фактичес-
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ки действат несъзнателни и подсъзнателни феномени.3 Ние бихме 
могли да допълним също така още, че и хабитусът, в който се фор-
мира или утвърждава даден социален субект, оказва твърде същест-
вено влияние и въздействие върху неговото обществено-историческо 
светоусещане и светопроявление, обуславя мащабно махоризонтите, 
арсеналите, репертоарите на неговото мирогледно и практико-по-
веденческо осъществяване. В този хабитус също се „закодират” като 
неосъзнати, подсъзнателни или предсъзнателни редица щрихи от пор-
трета на „героя” в съответни последващи исторически случки. По-
добни специфични, невинаги изцяло и ясно съзнавани, атрибути оказ-
ват солидно въздействие на манталитета, маниерите на историчес-
ка/политическа изява.  

В този аспект политиката може да се възползва от или даже да 
въздейства върху произхода, естеството, спецификата и функционалното 
предназначение на деликатната „продукция” както на мнемоничните про-
цеси в психиката, съзнанието, поведението и битието на конкретни соци-
ални субекти, така и върху онази дискретна „продукция” в душевността и 
екзистенцията на последните, която е обвързана и ангажирана със забрава-
та на някои феномени от тяхната или пък от някоя чужда история, биогра-
фия. Чрез манипулирането на съзнанието, подсъзнанието или пък на 
„предсъзнанието” на дадени социални субекти, властта може да променя 
естеството, спецификата, мащабите, ролите и значенията на конкретни – 
толерирани, или дискриминирани от нея – паметови образи и наративи, 
като ги преоценява и дискретно прехвърля в складовете на забравата. 

В историята обикновено са изключително редки, прекалено 
малко тези фигури – лица, общности, събития и институции, – които 
са реално способни да провокират или възпроизвеждат дълготрайни 
паметови следи, много солидни или простиращи се във време-
пространството на солидни срезове, периоди от еволюцията на дадени 
социални системи споменни конфигурации. Дори и при тях, обаче, – с 
течение на времето – също се забелязва неизбежно амортизиране и 
отслабване на паметови образи, инфлации на смислово-ценностните 
им заряди, известни размествания на някои техни значими детайли и 
компоненти, и пр.  

Мотивираното забравяне, както показва и Майкъл Андерсон, 
обикновено е свързано с доброволни и съзнателни желания за изтри-
ване на доста болезнени спомени, с изличаване или покриване с праха 
на забравата на травми на паметта в дадени субекти. То може да играе 
неосъзнатата или незабележимата роля на особено възнаграждение за 

                                                 
3 Срв. Аткинсон, В. Память и уход за ней. М., 
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преживените драматични случки в историята или в персоналната би-
ография на човека. Същевременно то може да бъде особен „сподвиж-
ник” на дискретните, не винаги добре осъзнати или разбираеми пози-
тивни доминации на добрите, хубавите спомени от миналото и, съот-
ветно, на редукцията или експулсирането на лошите, неприятните 
спомени. 

В този смисъл мотивираното забравяне може да се оказва спе-
цифично наказание или възмездие за онези одиозни паметови консте-
лации, от които техният притежател иска понякога или завинаги да се 
отърве, да ги изостави извън своето внимание и душевно преживява-
не, или да ги запокити в бездните и мрачините на забравата, от която 
те могат и никога да не се завърнат.  

Политическите спекулации и манипулации с паметта и забравата 
могат да експлоатират и двете модалности: както инструментално да за-
играват с и фаворизират определени положителни споменни констелации 
за миналото (на обществото или човека), така да правят същото с нега-
тивно смислово-ценностно натоварените паметови следи. Това може да се 
осъществява както с реално-практически действия, така и по символичен 
начин, чрез публично дамгосване или анатемосване на вредни, травми-
ращи памети. По същество, възхвалата и оправданието на една памет, или 
проклятието и осъждането на нейните конкурентни, опониращи версии 
винаги се оказват специфично възнаграждение, или наказание за инстру-
ментално селектираните и употребени паметови образи. Затова и истори-
чески липсва такава политика, която да не прибягва до такива маниери.  

В контекста на политическите телеологизации и инструментали-
зации на дадени паметови конструкти мащабно се експлоатират разнород-
ни и многопосочни регулативни прийоми и средства за провокиране и ка-
нализиране на конкретни типове афективни реакции на субекта при моти-
вираното възпроизвеждане на образите на емоционално-колоритни и 
смислово-значими образи за отминали събития, факти и знакови фигури. 

Същевременно, могат да се използват най-различни модалнос-
ти както за сублимацията, така и за потискането на травмиращи па-
метови конструкти в психиката на субекта, които да бъдат и целево 
подбирани, вадени наяве, практически експлоатирани при програмиране 
и осъществяване на дадени (явни или скрити) политически сценарии. 

Както показва и М. Андерсон, нерядко мотивираното забравя-
не е синоним на т. нар. психогенна амнезия, т.е. на желано забравяне 
на неприятни спомени от миналото, чието спомняне обикновено 
предполага и предизвиква сериозен психичен дискомфорт. В този 
случай обикновено не става дума за физически травми или нарушения 
в психичния статус на техния субект, а за напълно доброволно, макар 
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и нерядко неосъзнавано желание на човека да избяга от и да покрие с 
воала на забравата мъчещите го спомени. 

Възползвайки се от тези деликатни особености на човешката 
психика или памет, политиците могат да прибягват до селекцията и 
приложението на различни методики и процедурни технологии, които 
да стимулират и гарантират забравата на някои спомени. Те могат ин-
струментално да променят контекстите на припомняне/забравяне, а 
също и да предизвикват – моментно-ситуативни или дълготрайни – 
промени в окръжаващата социална среда, в духовната атмосфера, в 
политическия патос и етос на дадени субекти, чрез които да управля-
ват, контролират, препятстват или динамизират отделни спомени.  

Историческата или актуалната политическа практика удосто-
веряват възможностите за преднамерено потискане на определени 
мнемонични образувания и наследства, за възпрепятстване или за се-
лективно допускане на определени паметови сублимации, които да 
устройват определени политически играчи, но пък и много сериозно 
да вредят на техните конкуренти. Това може да се случва както по 
линия на формиране и налагане на определени модели на ментално 
реконструиране и оценяване на минали събития, сюжети и фигури, 
така и чрез властовото декретиране, налагане на конкретни парадигми 
за позволено/забранено мислене по съответни казуси, които са свърза-
ни и със съответни паметови наследства.  

Експлоатирането от страна на политиците на определени пси-
хогенни амнезии за минали събития може да предизвиква моментно-
ситуативни забрави, които впоследствие се разсейват, като паметта 
отново възстановява картините за въпросните случки, но то може да 
обуслови и утвърди дълготрайни, понякога дори непреодолими, вечни 
забрави, особено във връзка с тежки, драматични или трагични съби-
тия, които оказват значимо влияние върху душевността или жизнена-
та съдба на преживелите ги хора. Възможно е, обаче, с политически 
спекулации и манипулации да се формират и форматират подобни 
психогенни амнезии с временен или постоянен статус за психиката на 
дадени субекти.  

Както показват психологическите експерименти на Смит и 
Мойнан, емоционално натоварени понятия или казуси, свързани с 
преживяването на смърт и позор на субекта, предразполагат и мул-
типлицират пришествия на забравата. Затова не е изненада, че поли-
тиците се стремят и опитват да представят на публичното внимание 
някои чужди, конкурентни, вражески – паметови образи като обгър-
нати с ореола на фактическа или символна смърт, дамгосани с клей-
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мото на историческия, политическия, моралния и социалния позор. 
Чрез тези инструментални похвати и оръжия, те имат възможности да 
влияят на генеалогиите, естеството, спецификата и ролевите „портре-
ти” на паметовите реконструкции, свързани с битността и битийност-
та на техните опоненти и противници, а успоредно с това да разкрася-
ват или прославят своите идентичности или приноси. 
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7. Баналността в паметта и забравата 

Дали нещо се забравя повече, по-бързо или по-лесно, ако то се 
среща много често, или – обратното, – ако то се среща твърде рядко в 
живота на даден социален субект? Това е въпрос, който съвсем не е 
толкова елементарен и лесен, колкото на пръв поглед изглежда. Ако 
го зададете на хора, които не са изкушени от наука, със сигурност ще 
се убедите (за доста кратко време) колко затруднени те ще се окажат 
не само при намирането на отговора му, а и спрямо постигането на 
общоприемливо за тях решение. Освен това ще станете свидетели на 
това какъв разпален спор, каква нажежена полемика или какъв бурен 
диалог може да се развият заради различията на тези/аргументи меж-
ду тях. 

Такъв, привидно необичаен, въпрос изобщо не е чужд, нито е 
напълно безполезен и за политическата дискурсивност. Тъкмо напро-
тив, – той е органично присъщ на политическата феноменология, за-
щото е прекалено наивно, даже смешно и глупаво да се твърди, че 
Политиката е особена съвкупност от изключителни и нетривиални 
неща, както че тя е тотално отрицание, или е най-мощно оръжие и 
срещу всяка банализация. Подобно твърдение обаче наистина не лип-
сва в историята, във всекидневния живот. То е плод, но и инструмент 
най-вече на комплексирани политици или идеолози, които чрез него-
вото спекулативно и манипулативно експлоатиране избиват душевни-
те си колизии и се опитват да си придават повече важност и значи-
мост, отколкото реално заслужават. То може да се лансира, преповта-
ря и от политици, които са доста отдавна в политиката; които прите-
жават солиден опит и рутина във всевъзможни конкуренции или ба-
талии с най-различни идейни опоненти и противници. Обаче то може 
да се изказва и отстоява и от новаци в политиката, които искат чрез 
него да уязвят и отстранят „старите муцуни”. Новопоявилите се „иг-
рачи” на политическата арена са силно привързани към неговото екс-
плоатиране, за да се отграничат от старите, които са се износили или 
банализирали; към неговите злоупотреби в сетивата, настроенията и 
нагласите на прекалено уморената от техните игри публика. 

От тази гледна точка, проблематизирането на политическата ба-
налност е особено продължение на „вечния спор” за предимствата на ста-
рото или новото в политиката, който може да притежава разнородни вер-
сии, но и невероятно многолики въплъщения. Лесно разбираемо е, че ста-
рото ще се използва като символ и инкарнация на баналното, което обаче 
не означава, че младото е напълно имунизирано срещу баналността в него. 
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Своеобразно умиротворение обаче се постига и чрез извежда-
нето на преден план на по-друг смислов модус, който също може да 
предполага експлоатация на визираната току-що опозиция „стари – 
млади”. При него приоритетна се оказва опозицията по оста „действи-
телно – възможно”, даваща определени шансове и на старите, и на 
младите да се докажат. Чрез нея дискретно се подсказва, че възмож-
ното е средство за откъсване от баналното, докато действителното 
брутално или иносказателно се упреква, че е особено гостоприемно 
към нея. 

Никак не е случайна парадигмата или метафората, че полити-
ката е изкуство на възможното, като нерядко под „възможното” 
следва да се разбира дори невъзможното, като деликатен намек за 
натрапчивата възпроизводимост на нещо в действителността. Зад нея 
и чрез нея обикновено се прокарват дискретни внушения, че полити-
ката изисква огромни дарби, природно унаследени заложби или соци-
ално придобити, и умело култивирани таланти, които прекалено ряд-
ко могат да се срещат при умовете и битието на простосмъртните. 

Представянето и прокламирането на невъзможното като въз-
можно и постижимо са „чести гости” и „обитатели” на всевъзможните 
демагогски и дискурси и популистки наративи, в които провинените, 
прегрешилите и престъпните управници и политици се изобразяват 
като символ, въплъщение на одиозна баналност, която вече не бива да 
се търпи. Баналността на злото или порока винаги „избликва” в порт-
ретите на такива властници, които доста наподобяват фабулата от ро-
мана на О. Уайлд „Портретът на Дориан Грей”. Тя се прикрива зад 
измамни видимости, фалшиви образи или зловредни привидности, 
които разкриват истинските си ликове едва след време, след като вече 
доста са напакостили.  

Този мистичен, но впечатляващ, понякога екзалтиращ публи-
ката трансфер – от невъзможното към възможното и действително 
постижимото, – понякога напомня и на историческо/публично разиг-
раване на сюжет от екзорсистки сеанси, при които лошите духове, 
които са се вселили в душата и тялото на даден субект, могат/трябва 
да се прогонят чрез съответни вербални команди, заклинания, мисте-
риозни процедури и пр.1 

Струва ми се за ненужно да предлагам екскурзии в историята 
на политиката, за да илюстрирам подобни сюжети или персонажи. 
Достатъчно е само (с крилете на мисълта) да „прелетим” над нашата 

                                                 
1 Срв.: Мизов, М. Екзорсисткият реванш на популизма // Ново време, 

2009, кн. № 6-7, 15-39. 
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четвъртвековна драматична преходна история, за да успеем да забе-
лежим всевъзможни екстравагантни или банални персонажи и фабули 
на политически екзорсизъм, който си играе с тъмните сили на паметта 
и забравата, за да накаже лошите и да даде определен шанс, живот на 
добрите начала, духове или енергии в живота. 

В повечето случаи в родния преход сме свидетели на предна-
мерени злоупотреби с образите, разказите за истинската природа и 
мисия на историческата памет и забрава. Паметта и забравата много 
повече, по-често се експлоатират като одиозни символи или въплъ-
щения на особена „гилотина”, която трябва да отсече главите на лоши 
управници. От амвона на парламента, от най-високи държавно-
политически институции, сред площадни граждански протестни мно-
жества се носят образите и посланията за инструментализирани паме-
ти или забрави, които да възкресят истината, ала и да накажат лъжите. 
Паметта и забравата се превръщат във фатални залози, които (реално 
или виртуално) се полагат на определени политически играчи от тех-
ните идейни опоненти и противници. С „проговорилата” памет и с 
ненаситно лакомата забрава плашат политици и властници, стресират 
и манипулират партийни или електорални състави в различни ситуа-
ции. Тези мотиви или рефрени се превръщат и в непреодолима банал-
ност на нашия преход. На гражданите или народа се струва, че се вър-
тим в омагьосан кръг, от който не се вижда изход, понеже и новите 
политически играчи се оказват подвластни на логиката му; и, вместо 
да го разкъсат и премахнат, непрестанно го възпроизвеждат в публич-
ния живот. Въпреки сериозните промени, хората имат усещането, че 
тъпчем на място, или че дори се връщаме назад; че помним само ло-
шото; забравяме доброто, което сме имали някога. Сякаш фразата на 
Цицерон – помня и това, което не искам да помня, не мога да забравя 
това, което искам да забравя – се превръща в мото, зловеща емблема 
на нашия преход. И в двата случай става дума за обсебваща, сякаш 
непреодолима баналност на живота, който ограничава, потиска, убива 
човешката душевност и битийност, вместо да й дава причини, основания, 
енергии и аргументи за радикална еманципация от баналностите. 

В историята, всекидневието и политиката баналното се оказва 
доста внушително по своите присъствия, разнообразия, реални или 
символни влияния, по невидимата си власт в живота на държавата, 
гражданското общество и в екзистенцията на индивидите. 

Не е изненадваща и високата „курсова стойност” на темата за 
харизмата2, която флагрантно препраща в по-различни – на прозаич-

                                                 
2 Виж подр.: Гилфойл, З. Харизмата и нейният ефект. С., 2002. 
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ната баналност – смислови орбити. Политическият харизматик е или 
роден от божието провидение, или е рожба на историята и духа на 
времето, или пък е човек, който е използвал целенасочено всичките си 
заложби и дарби, за да се превърне от обикновено в необикновено чо-
вешко същество, което достатъчно осезаемо, контрастно се различава 
от своите съвременници в живота. Той съвсем не бива да прилича на 
банално омръзналите политически типажи в живота. Неговото мисле-
не, емоционалните, поведенческите му реакции не са банални за хора-
та. Той свише притежава или пък самостоятелно придобива нечовеш-
ки, свръхчовешки или дори полубожествени сили. Затова не може да 
се счита за поредно банално същество, излязло от неспирните конве-
йери на историческата еволюция на човека, в частност и на някакъв 
универсален, или униформизиран банален представител на рода homo 
politikus. Политическата харизма не е банална подробност в общест-
вено-историческия живот. Тя не се среща под път и над път, нито пък 
човек се сблъсква регулярно с нея в живота си. Тя винаги е някакво 
изключение, рядкост и отклонение от типично валидното в живота. 
Затова и обикновено почти всички политици живеят с прекалено из-
кусителната, много съблазнителната мисъл, че или са родени „под 
щастлива звезда”, или че могат да станат (чрез придобиване на зна-
ния, умения, способности или властови статус) харизматични. Но да 
бъдеш харизматичен, означава да имаш власт или да оставяш трайни 
следи в историята и паметта на обществото, както и да се разправиш 
(подобаващо) със забравата. Това значи да не си – в проекциите на 
бъдното време – банален в своето време, пък и не само в него, защото 
харизматичната изключителност хвърля известна сянка и върху бъ-
дещето. А това не е по възможностите на повечето управници, макар 
че те имат по-друго мнение. И когато са съвсем наясно, че това не е 
по силите им, те пак не се отказват, като търсят друг модус или път, 
обикновено свързан с престорването им, имитацията им на такива. На 
тях силно им се иска, ако не в своите, поне в чужди очи да изглеждат 
харизматично. 

Животът във върховете и по коридорите на властта традици-
онно създава особена атмосфера и специфични пейзажи на делови 
или на междуличностни връзки и отношения, в които предчувствията, 
внушенията, предположенията и убежденията, че техните обитатели 
не се като другите, че са нещо доста по-различно от своите врагове, а 
и от обикновените граждани, набират сили, поддават се на непрестан-
ни индукции и привидни потвърждения за тяхната истинност. 

Тази особена аура на изключителност и шумно декларирана 
небаналност не се създава и развива само в средите на управляващи-
те, а и в действителността, душевността на управляваните, които не-



255 

рядко считат политическата баналност за нетривиален, извънреден, 
специален или необикновен феномен, който не е по силите, възмож-
ностите на обикновения човек. Тази особеност или закономерност ка-
та обикновените хора, управляваните граждани да привиждат много 
повече в образите, делата на политиците, отколкото те реално правят. 

Властта ражда или възпроизвежда особени реалности, или 
привидности както за изключителност, така и за баналност, която не 
кореспондира на житейската баналност. Затова и хората – които са 
изцяло незапознати или притежават повърхностни знания за тайните 
на политиката, за логиката и механиката й, за нейните изключителни, 
или банални възможности и тривиални способности, – обикновено са 
прекалено склонни да й придават далеч повече значение в сравнение с 
това, което тя действително заслужава. И тъкмо потайностите на 
Властта са причината или обяснението за подобни настроения. Тя из-
кушава вниманието и съблазнява интересите на публиката като й 
предлага обилни блюда с измамни визии и коварни мисии на дадени 
политически сюжети или типажи. Властта твърде често намира пъти-
ща, начини или средства да представи добродетелта като порок, поро-
кът като добродетел, достойнството като недостойнство, и обратното. 
Тя по особен начин корумпира не само въображението, а също памет-
та на политиците. Това особено корумпиране съвсем не е случайно, 
нито епизодично в социалния живот. То обикновено не е уникална 
придобивка, еднолична собственост на човека, навлязъл в политиката. 
А корумпираната еманципация на духа и битието на хората е фиктив-
на, а не истинска и реална; затова след известно време – тихомълком 
или с трясък – се разобличава, или пък загива. 

Това политическо корумпиране не може лесно и бързо да се разк-
рие и премахне. В човешката еволюция и история то се превръща в осо-
бена закономерност, може да се каже, в социокултурна „генетична обре-
мененост” за много следващи поколения, в привичен „портретен щрих” 
от физиономията на множество хора, ангажирани с политика. С подобно 
своеобразно корумпиране понякога започват шеметните кариери, а друг 
път с него завършват професионалните биографии на поразените от този 
„ген” политиците. Малцина са и политиците, които запазват човешкия си 
облик след като опитат властта, понеже тя изкушава и насърчава дръзно-
венията, или полетите на техните въображения. Оттам се пораждат и тех-
ните желания, блянове, копнежи или фикции, че могат и трябва да оста-
нат в паметта на съвременниците и идните поколения като необикнове-
ни, ярки политически таланти, като харизматици, каквито историята раж-
да твърде оскъдно. Затова и критериите, които използват повечето поли-
тици, за да се сравнят със себеподобните, са толкова еклектични, неста-
билни, променливи, разнообразни и несериозни. Не е чудно, че са толкова 
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разпространени самозаблужденията на политиците, че изпъкват рязко на 
фона на посредствеността и баналността на другите от тяхното съсло-
вие. Практически липсват политици, които да не си въобразяват, че могат 
да останат в пантеона на политическата история или поне в социалната 
памет на своята държава/нация. Затова и Наполеоновото символ-верую, 
че дори обикновеният войник трябва да носи в торбата си маршалски же-
зъл, се оказва извънредно вярно и доста приложимо за политиците. 

Иначе казано, политиката не е време-място за проява на ба-
нални съзнания или воли. Макар да дава възможности, сцена или 
простор за проявата и на слабохарактерни, малодушни, безволеви, не-
достатъчно отговорни или неактивни личности, тя формално, декла-
ративно и сякаш по някаква вековечна презумпция изисква, всячески 
се стреми и опитва публично и явно да демонстрира, че нейните пред-
ставители не са банални, или обикновени човешки същества, а че са 
нещо повече, по-рядко и по-висше от типичните. Политиката истори-
чески си е извоювала, но и всекидневно отново натрапва визията, че 
тя е уникална сцена и важна арена за запаметяващи се проявления на 
изключителност. Поне натам водят съкровените въжделения, интим-
ните нагласи на повечето политици. Затова огромната част от тях не 
искат да се съгласят с упреците или обвиненията, че са просто занаят-
чии, елементарни халтураджии, некадърни „творци” на политически 
етос. Тяхната страст да се докажат като изключителни, уникални, не-
повторими личности им изиграва нерядко солени шеги. Това се случ-
ва, когато се появява „папагалският ефект”, свързан с мултипликаци-
ята и конвейерното възпроизводство, с масовата конфекция на опре-
делени страни от отличаващите се над останалите политически фигу-
ри, които бързо провокират техни съратници или противници да ко-
пират и имитират техните етоси. В подобни казуси изключителността 
се тривиализира, банализира в плашещи мащаби, които препятстват 
нормалното или прогресивното развитие на държавата, обществото. 
Това не пречи на имитаторите, плагиатите, банализаторите да внуша-
ват на, а и да изискват от обществеността да се отнася към тях, да ги 
почита като нещо екстра-ординарно. И пак заради същата тази причина 
политиците толкова пристрастно, но и настойчиво държат на парадиг-
мата, или на метафората, че „политиката е изкуство на възможното”. 

Впрочем, поне що се отнася до истинското изкуство, то не се за-
нимава с банални „неща от живота” на хората. Дори когато проявява афи-
нитет към репродукции и анализ на такива, то ги изобразява или обяснява 
поради съвсем други причини и основания, а и винаги от гледна точка на 
тяхната особеност, впечатляваща неординерност и социална изключител-
ност, както и спрямо съдбовната им връзка със смисъла на човешкия жи-
вот. Истинското изкуство съумява да „улови” и покаже, да разгадае и 
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обясни потайностите, които се крият в привидно невзрачното, очевадното, 
житейски банално повтарящото се. А тези потайности са символ и въплъ-
щение на някаква изключителност, на рядко по своята значимост явление, 
което предопределя или управлява човешките души, умове и бития.  

Спекулативността и погрешността на тази парадигма или ме-
тафора са лесно опровержими и разобличими, стига само да се дока-
же, че политиката не е категорично отрицание на всяка баналност, 
а – тъкмо обратно, – че тя е честа обител за последната. Всъщност то-
ва е така, понеже в огромна част от мотивационните и историческите 
биографии на немалко политически режими или системи утвържда-
ването, възпроизводството, декретираната или натрапваната повтаря-
емост на определени реалности и нрави се оказват сърцевини на сми-
съла и мисията, ролята и значението на подобни феномени. В истори-
ята (или в еволюцията) на политиката количеството на времето, отде-
лено за радикални промени, колосални разриви, потресаващи рево-
люции и контрареволюции, е несъизмеримо по-оскъдно в сравнение с 
времето, посветено на социално-исторически тавтологии, на мащабно 
преповтаряне и вечна прелегитимация на приличащи си реалности 
или нрави, на рециклиране на (доста подобни едни на други) сцена-
рии и драми на политическото. 

Именно историческата или политическата забрава е причина-
та, или механизмът, които обуславят и направляват размиването или 
изчезването на образите, ролята и формите на количеството време, 
отделено за драматични, драстични прескоци в историята. Фактичес-
ки в историческата памет обикновено остават прекалено малко неща 
или детайли от това, което някога – в необозримо далечното, или в 
твърде близкото минало, – се е случило. За много от най-съще-
ствените неща в отшумялата история, в т.ч. на политиката, които са 
преобърнали посоките на обществените процеси и тенденции, неряд-
ко знаем твърде малко, а понякога дори нищо, пък и за такива неща 
можем и никога да не узнаем нищо, въпреки че човекът (като род, вид 
или индивид) може неистово да желае да постигне нещо повече, да 
открие истината за случилото се и прекалено дълбоко потъналото в 
мъглите на историята.  

В крайна сметка качественото отличие или своеобразие на 
един спрямо друг исторически период нерядко се измерва с характера 
и мащаба на неговия соледен разрив от тривиалното и баналното, ко-
ито са били типологични характеристики на отреченото, смененото 
битие. Подобни разриви, естествено, не се случват ежедневно. Поня-
кога те липсват не само в живота на отделен човек, но дори и в живо-
та на няколко, на върволица от поколения, които не живеят само под 
диктатурата на баналността и имат някои изключения от нея. 
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Нещо повече, залогът на истинската история е свързан винаги 
с освобождение от гравитацията на привичното, трафаретното или 
банално повтарящото се в социалните нрави, институции и структури, 
която обикновено е твърде мощна и инерционно, силно действаща. 
Затова пробивите или постиженията на политиката се съизмерват с 
нейните желания и способности, с нейните реалните успехи, драми в 
откъсването й от подобна гравитация, в т.ч. от това, което е дълбоко 
потънало или в банализираната памет, или във „вечната забрава”.  

Политическата баналност притежава странно прилепчив, не-
рядко успокояващ и неустоимо съблазнителен вид и ефект върху ду-
шевността или битието на немалко хора. Тя може на думи да се клей-
ми и проклина, но на дело да е сърцевина на техните изяви. Нея могат 
постоянно да я заплашват и дори въображаемо, символно да я наказ-
ват като й отреждат място извън пределите на толерираната памет 
или в селенията на забравата, но въпреки тези словесни и виртуални 
злощастни съдби, тя да си вегетира или царства.  

В историческите театри на политиката новите постановки 
обаче са и голяма рядкост, а още по-лошото е, че те много лесно и 
твърде бързо се износват, или банализират било несъзнателно, било 
предумишлено; и то най-често тъкмо от страна на политиците. Както 
в обикновения, така и в политическия театър е нещо съвсем нормално 
или закономерно едни и същи „вечни драми”, безсмъртни сценарии да 
се играят в различни исторически времена, пред съвършено различни 
публики, от променени театрални трупи. Затова и не е бива да е учуд-
ващо обстоятелството, че учени доказват, че неимоверната сложност 
и многообразност на човешкия – исторически и всекидневен – живот 
може да бъде сведена до възпроизводството на (само!) 16 фундамен-
тални и вековечни фабули. Да не забравяме факта, че далеч преди то-
ва научно откритие великият Шекспир е оставил свое проникновено 
завещание, че животът на човека се състои само от седем роли. Всъщ-
ност тези две твърдения (независимо от конкретния брой задължител-
ни социални роли) потвърждават по категоричен и недвусмислен на-
чин значението на баналността, погълнала тихо и недостатъчно забе-
лежимо редица универсалности в човешкия живот. 

Баналността нерядко се оказва очевадна или дискретно завоа-
лирана, специфично превърната форма на проява на определени исто-
рически или социални закономерности, на важна и стабилна (по своя-
та продължителна биографичност) необходимост за човешкия живот. 

Историята/еволюцията е особена сплав от континуитет и дис-
континуитет, което въобще не значи, че дозировките на последните са 
непременно еднакви и равностойни. Това е неопреодолима законо-
мерност, или пък е и практически необоримо положение. В политика-
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та също – исторически, актуално и перспективно – са налице огромни 
масиви от повтарящи се феномени, от възпроизвеждащи се връзки и 
отношения, от рециклиращи се сценарии или трафарети, въпреки ра-
дикално изменените реалности и нрави. 

Вероятно, за да си разгадаем по-добре „тайните” на банал-
ността, трябва да прибегнем до някои идеи на Бруно Латур.3 Той го-
вори/пише за доста особени феномени, които изтъкават нишките на 
човешкия (публичен и частен) живот. От една страна, това са т. нар. 
утаени фактичности, от друга – безпокойните предметности в ре-
алностите. Първите се асоциират с всякакви феномени в живота, кои-
то обаче са като неми, недостатъчно или понякога даже напълно неза-
бележими. Хората ги подминават и не ги удостояват със специално 
внимание, макар и да ги считат за нещо неизменно в своя живот. Тези 
утаени фактичности обикновено изглеждат като спокойни или успо-
коени енергии, като стихии, които не обичат да се показват, нито 
гръмогласно да се хвалят с подвизите си. А човешкото внимание е 
прекалено свикнало да ги възприема като безцветни или обагрени с 
изветрели от бурите на времето и живота краски, макар реално да са 
доста разноцветни. То сякаш е отвърнало своето лице от техния дейс-
твителен и често доста интригуващ колорит. 

Тази особена, банализирана, безмълвна, непровокативна, нев-
зрачна, скромна, а и периферна явеност на утаените фактичности не 
означава, че те не оказват влияния върху социалния живот. В дейст-
вителност те притежават огромен дял във възпроизводството и цир-
кулацията на обществено-историческите процеси, макар това им 
„сътрудничество” да изглежда анонимно и да не се радва на овации. 
Затова Латур има право като твърди, че „да придадеш анонимност на 
една действена сила, означава да й придадеш образ точно в същата 
степен, в която това става, ако я дариш с име, глас или лице”4. В твър-
де много отношения, исторически или всекидневно-житейски ситуа-
ции баналното се подвизава нелегално, апокрифно, без да привлича 
вниманието на хората към себе си. Неговата тайна мисия може да е 
свързана с укрепването на фундаментите и циркулациите на дадени 
жизнени форми, или – обратното – с тяхното подкопаване и унищо-
жение. И двата модуса обаче са привлекателни и полезни за полити-
ческите апетити и деяния, а употребата им вече е зависима от контек-
ста или от културата на политическите играчи.  

                                                 
3 Виж подр.: Латур, Б. Реасамблиране на социалното. Увод в социологи-

ята на дееца-мрежа. С., 2007. 
4 Пак там, с. 82. 
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Може метафорично да се каже, че утаените фактичности са като 
привидно угаснали вулкани; и по-точно, като техните кратери, с чието на-
личие хората са привикнали. Хората не знаят какво се случва или какви 
стихии се крият в техните скрити дълбини. Понякога (за много дълги ис-
торически периоди) те ги мислят за неизменни детайли от техния истори-
чески и всекидневен пейзаж, като вечен ландшафт на реалности и нрави. 
Трябва да се случи нещо извънредно, за да могат хората да забележат ог-
ромните им сили и въздействия над техния живот, да усетят миризмите и 
цветовете на изригналата от тях магма, да се притеснят и дори уплашат от 
потоците лава, които изригват от тях. Само в тези екстремални ситуации 
утаените фактичности, събудените кратери могат да разсеят пелената на 
забравата, равнодушието и пренебрежението на хората към тях.5 

Както показва и Корнелиус Касториадис, ефектът на магмата 
може да има мощно влияние за промените на отдавна създадени или 
крехки, нови социални структури.6 Той може да променя до неузнава-
емост вече исторически доста отдавна битуващи социални пейзажи и 
отношения. Изригнало в удобни за него моменти или обстоятелства, 
баналното може да помита и заличава различни – стойностни, или 
незначителни – атрибути на историята и социума, или пък да обусла-
вя разширението и покачването на други признаци и връзки в живота. 

За разлика от този символ-въплъщение на баналното – утаени-
те фактичности, – безпокойните предметности най-често изглеждат 
като несигурни, закачливи, привличащи погледите, притежаващи 
шумно или дори гръмогласно битие, предизвикващи разни коментари, 
провокиращи и задържащи доста, а и дълготрайно вниманието към 
себе си. Те не притежават символния, нито пък властовия статус на 
баналните „неща в живота”. За разлика от утаените фактичности, кои-
то понякога могат да водят и уединен живот, безпокойните предмет-
ности обикновено изискват за екзистенцията си човешки множест-
ва/публики. 

Впрочем, доводите и аргументите в подкрепа на тезата, че 
забравата би могла да дойде по-лесно, по-бързо и по-сигурно, ако 
трябва да връхлети и погълне такива „неща от живота”, които населя-
ват прекалено често всекидневния жизнен свят на човека, също могат 

                                                 
5 Да си припомним две вечни сентенции. Първата, че солта на живота са 

дребните и уж незначителни неща. Втората, от родния фолклор, че 
дребните камъчета обръщат колата (на живота, човешката съдба). 

6 Виж подр.: Касториадис, К. Воображаемое установление общества. М., 
2003. 
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да се окажат доста разнородни, невероятно многолики и дори проти-
воречиви. 

Ако баналността е символ и въплъщение на някаква трафа-
ретна, регулярна възпроизводимост, на известно (постоянно и сякаш 
продължително във времето и привично за пространството, реално 
или привидно закономерно) ре/циркулиране на съответни обекти, 
връзки или отношения в жизнения свят на конкретен социален субект, 
тя е особено олицетворение и на тяхната запаметимост, видима или 
незабележима, превърната форма на паметта за тях, а чрез това на 
тяхната важност и ценност за живота на хората. Да „изплува” дадено 
нещо твърде лесно, бързо, без сериозни интелектуални и душевни 
усилия на хоризонта на изгряващата, на триумфиращата или гърче-
щата се, залязващата мисъл, или пък върху екрана на заинтригуваното 
въображение, винаги е особен знак, че това нещо въобще не е потъна-
ло в непрогледните дълбини на човешката памет, нито че то е забута-
но в най-далечните за достигане и трудни за осветяване нейни кътче-
та; а че то се намира нейде в нейните „плитчини”, заради което може 
тъй бързо да „изплува” на повърхността; да задоволи любопитството 
и нуждите на субекта, който го е „призовал”. 

Да не се забравя нещо, означава то непрекъснато да се оказва „в 
оборот” в историчността или във всекидневието на хората. Това също та-
ка означава, че за това нещо трябва постоянно (макар и по най-различни 
начини) да се говори или пише; че то доста често попада в полезрението и 
в историческите/житейските митарства на човека; че то е предизвикало 
или в настоящето обуславя известна привикналост на човешките сетива с 
неговото присъствие и действие в различни сфери на публичния/частния 
живот, които много-много не се впечатляват от неговите „постоянни ком-
пании и изпълнения”, а само от време на време, при по-особен случай и 
повод може да „предизвика” паметта; че то органично се вплита в разно-
родни и многообразни мрежи на жизнено светови връзки и отношения на 
човека (като род, вид или индивид); че то същевременно е твърде важна 
съставка на символните капитали, на социалните арсенали и репертоари 
на субекта му в най-различни, или дори в наистина сходни, или пък в 
привидно аналогични ситуации. Едва след като то е изпълнило всички те-
зи условия, вече може и да се окаже във фокуса на вниманието, а и да но-
си известни ползи за интересите, целите и плановете на хората, които на 
пръв поглед сякаш изглежда, че доста се нуждаят от него, и затова го 
помнят. Непрекъснатото позоваване, споменаване или досадното „спря-
гане” на нещо винаги е и сигурен симптом, че то притежава известна роля 
или значимост за конкретно използващите го социални субекти, че то им 
е необходимо, полезно, или че не напуска полезрението им.  
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Всъщност твърде често в историчността или пък във всекид-
невието на човешкия живот не е толкова фатално и необходимо неп-
ременно да се обсъждат наличието и значимостта на нещо, за да се 
смята то вече и за изцяло заслужило статуса на баналността. Нерядко 
баналността се съпровожда от привидна липса на специален интерес, 
от наличието на сякаш приспано внимание, от емоционална хладина 
или дълготрайно равнодушие, с отсъствието на тръпка, която да се 
предизвиква, а и да влияе при появата на баналното нещо. Това вече е 
другото лице или другото битие на баналността. То изглежда като 
скрито, незабележимо, мълчаливо, невъзнаградено с особено внима-
ние, натрапчиви коментари. Именно то предизвиква предположенията 
или оставя внушенията, че баналността не е достойна да бъде запаме-
тена, че тя е прекалено невзрачна и маловажна, за да придобие серти-
фиката на конкретни ярки, впечатляващи, дълготрайни паметови сле-
ди и спомени. 

В този контекст баналността обикновено се представя и оце-
нява като нещо достатъчно изтъркано, изхабено, амортизирано и не-
заслужаващо специално отношение. Тя често се възприема и тълкува 
(в подобен контекст) като нещо достатъчно пренебрежимо, заобико-
лимо и несъществено за актуалните потребности, интереси, цели и 
проекти на дадени субекти. В такива дискурси баналността формира 
или пък придобива по-специфични конотации, въпреки че се разпола-
га върху наличността/фактичността на постоянното й присъствие.  

Разбира се, тази постоянност може да има различни измере-
ния, форми и равнища на (публично или на частно) проявление в пре-
делите на обществената събитийност. Затова и баналността може 
непрестанно, досадно да „се набива” в сетивата, но е и възможно те 
вече да са дотолкова свикнали с нейното неотменно присъствие, че 
сякаш не я усещат, не я забелязват, не реагират на наличието й по съ-
ответен явно осезаем, различим начин. Привидното мълчание, особе-
ната слепота, високомерният аристократизъм и пренебрежителното 
отношение към присъствието на баналността, които твърде често 
съпровождат нейното функционирането, съвсем не означават, че тя 
отсъства, пък и че няма значение.  

И – обратното, – смаляващото се или твърде рядкото позова-
ване, споменаване и „спрягане” на нещо е безспорен индикатор, че то 
губи своята предишна важна мисия и стойност за ползващите го су-
бекти; че то вече им е и все по-малко нужно; че неговата закономер-
ност на присъствие и полезността му сякаш прекалено се амортизират 
или стремително изчезват; че то очевидно все по-малко привлича и е 
неспособно да пали вниманието им. Сама по себе си, забравата означа-



263 

ва именно липсата на потребност, желание, интерес или възможност да 
се приказва/пише за нещо или за някого, при това достатъчно често. 

Както обаче учат историята и всекидневния живот такова 
мнение е колкото вярно, толкова и подвеждащо, защото фактът на 
неспоменаване на нещо не е фатална гаранция за неговата преоцене-
ност, безполезност и ненужност. Това нещо може да е толкова неиз-
менно и непрестанно битуващо в живота на човека, че той не му об-
ръща внимание, понеже то вече се е превърнало в негов житейски 
атавизъм, от който той не може да се освободи по никакъв – нормален 
или тривиален за всекидневието му – начин. В живота на човека има 
много неща, за които той обикновено никога не си спомня, тъй като 
оставя резервирани места в паметта си най-вече за по-особени, неба-
нални случки. Баналното най-често и най-силно е свързано с битовата 
сфера на човека, а това го прави много жилаво, устойчиво и опърни-
чаво на различни видове промени и трансформации. А политиката 
също притежава свои битови склонности и особености, пък и стран-
ности. Поне що се отнася до историческия и политическия бит на род-
ния преход към демокрация, не можем да се похвалим с много негови 
привлекателни и добродетелни страни. Макар и прекалено шумен и 
пъстър, той е доста беден откъм истински ценности и съдбовни про-
екции, които да осветяват правилно, сигурно и мощно историческия 
ни път. Затова и толкова негативизъм, критицизъм, скептицизъм и до-
ри цинизъм се адресират по негов повод, без обаче те да раждат след 
себе си нови, полезни визии за обществото. Всъщност тези феномени 
също са доста разпространени и в царството на баналността. 

Възпоминанието за нещо винаги има съответни езикови корелати. 
То може да се припознае и признае или само наум, или във взаимно общу-
ване с други хора. В първия случай се касае за интимни, съкровени неща, 
за които човек не обича да говори, разказва на други, непознати, чужди 
хора. При втория случай то се случва, когато, контактувайки, хората си 
припомнят за него. И в двата казуса паметта се явява като комуникативна.  

За разлика от тези модуси на спомнянето, забравата не изисква, 
нито предполага вербално – явно, или пък наум – изпълнение. Тя винаги е 
некомуникативна, безмълвна, няма. Тя не разкрива с думи своите тайни, 
не разправя за своите съдържания и събития. Нейният образ и иманентно-
то й битие не могат да се опишат детайлно с прости слова. Ако човек заго-
вори за нещо забравено, със самия този акт той разчупва печата, премахва 
секрета, заличава тайнството (или магията) на забравата, понеже вече 
прехвърля това нещо от обителта на безсловесната забрава в раждащото се 
поле на охотно приказливата памет. Забравата не създава, а и не развива 
някакви специфично свои образи за изпадналите в нейните обятия неща от 
живота на обществото, на отделни човешки групи и индивиди. Тя не прави 
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колекции, нито архивни фондове от съответни образи на „неща от живо-
та”. Тя поглъща (сякаш!) без остатък, без съпровождащи коментари, без 
оглушителни или притихнали дискусии за конкретни неща, без да оставя 
каквито да са видимости за тях. Тя е странно безлика, по-точно, потреса-
ващо обезобразена, невидима, ала и непонятна. Затова поражда толкова 
опасения и страхове със своето реално/евентуално пришествие. 

Очевидно, забравата е непренебрежим и доста често дори фун-
даментален компонент в политическото съзнание и битие на хората от 
всички исторически епохи и типове общества, дори когато тя се отнася 
до баналностите в политическите връзки, отношения, събития. 

Всичките тези нейни странности, иманентни атрибути няма 
как да не привличат вниманието и да не се експлоатират целево, инс-
трументално в политическите практики. Макар че и политиката става 
жертва на забравата, тя никога не се отказва от нейните „услуги”, би-
ло като реално ги осъществява, било като символично заплашва с 
ужасната им власт. Въпреки че не е ясно кое преобладава в полити-
ческите дискурси – паметта или забравата, – използването и на двата 
феномена като властови, символни оръжия е вековечно. Това е така, 
понеже политическата или политизираната наративност едновремен-
но, а и привидно реципрочно използва заплахите, присъдите и услу-
гите на паметта и на забравата. Едно обаче е безспорно: в контекста 
на вечността или дори в ракурса на прекалено дългите вълни в исто-
рията забравата очевидно има предимство. Тя се увенчава с много 
повече триумфи в сравнение с победите на паметта, която, в крайна 
сметка, се разсейва.  

В този ракурс езикът се оказва и най-сигурната сцена, по коя-
то можем да съдим дали драмата на нещо е вече изцяло забравена, 
или пък е на път да я сполети забравата. Това, разбира се, изобщо не 
означава, че ако дадено нещо все по-рядко навестява и все по-често 
отсъства от пространствата на човешкото – говоримо или писмено – 
слово, то със сигурност е обречено на злочестата участ да бъде неп-
ременно, завинаги забравено. Защото както в историята, така и във 
всекидневния човешки живот има неща, които са или поне изглеждат 
като вечни, макар за тях обикновено изобщо да не се говори/пише. Те 
всъщност са неотменна баналност, непреодолима компания в човеш-
ките – духовни и практически – блуждения и брожения в океана на 
историчността или на всекидневието. 

Всъщност има много нещо по-важно от интересите на езика, 
който обговаря паметта и забравата. То се отнася до инструментална-
та функция и роля на езика, който представя, транспортира по особе-
ни канали и в специфични форми интересите на хората. Както посоч-
ва Бруно Латур, „победата ще постигне този, комуто ще се удаде да 
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преведе на своя език интересите на другите хора”7. В обсега на тези 
интереси доста често попадат и темите за ролята на памет-
та/забравата. Затова политическият субект, който съумее да оползот-
вори по-добре, по-интригуващо дискурсите за паметта и забравата, 
може да се надява и на по-солидни влияния върху обществеността. 

Интересното обаче в този контекст е, че политически експлоа-
тираните дискурси за забравата се оказват неразривна част от истори-
ческата и политическата памет. Да се говори/пише с политически 
привкус, по политически причини и съображения както за паметта, 
така и за забравата, обикновено е нещо, което изглежда твърде банал-
но, а и закономерно в историята на политиката – взета в трите й вре-
меви измерения. А няма и шанс темите за политическата памет и по-
литическата забрава да не се сдобият с „резервирано място” в бъде-
щето, след като са неотменни елементи и на миналата, а и на настоя-
щата история.  

Ивънредно важен и даже съдбовен футурологически проблем 
на политическите дискурси, занимаващи се с темите за паметта и заб-
равата, е доколко бъдещето ще може да озапти, снижи експресивност-
та, заплашителността и мрачния тон на тези влиятелни дискурси. В 
досегашната история на човечеството това не се е получило в нужната 
степен, форма. А тъкмо промяната в това отношение може да симво-
лизира и осъществи демократизирането и хуманизирането на поли-
тическите дискурси/наративи за паметта и забравата. 

Реализацията на подобна опция би означавала, че паметта и 
забравата (от преимуществено негативно експлоатирани) могат да се 
превърнат в позитивно използвани, в смисъл да не стресират човеш-
ката психика и битийност, а да ги импулсират към добро. Не от зап-
лашителния, а от насърчителния етос, не от блокиращия, ала от моби-
лизиращия патос имат нужда истински демократичните, а и хуманис-
тични по мисия дискурси. Не от зациклянето в и непреодолимата тав-
тология на сюжетите за ужасните възмездия на паметта и забравата, 
а от лансирането на нови хоризонти има огромна нужда политическо-
то. В досегашната история на човечеството фигурите на паметта и 
забравата са били банализирано (или екстравагантно) експлоатирани 
за демонстрация и разобличение преди всичко на нечовешкото в ис-
торията и политиката на конкретни общества, а е съдбовно потребно 
те да се използват като символ и въплъщение най-вече и на човешко-
то в тях. Честото използване в историята на темите за паметта и заб-

                                                 
7 Латур, Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос, 5-6 (35), 

2002, с. 4.  
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равата в техните тривиални негативно-възмездни, дискриминационни 
и репресивни модуси са достатъчно сигурни знаци за трудно лечими 
травми на историческата и политическата памет на дадени общества, 
но и на трудно преодолими, хронични заболявания на политическите 
или на гражданските им култури.  

Паметта и забравата несъмнено могат/трябва да се използват 
като особено важни и ценни „суровини” за производството и разпрос-
транението на съвсем нови форми на живот, който да е много дистан-
циран и отчужден от банализираните исторически наследства в този 
план. 

Паметта може да се използва като извор на мощни и позитивни 
(исторически и социално-политически) енергии, а забравата да се употре-
би като символ и инструмент на политическо великодушие и морално бла-
городство, които прекъсват традициите на политизираната злонамереност, 
на политическата ненавист, омраза, мъст и възмездност в техните най-
крайни или най-потресаващи, недемократични и нехуманни въплъщения. 

Позитивната мисия на забравата (в обществено-историческия и 
в персонално-всекидневния живот на хората) е свързана с възможностите 
за своеобразно „освобождение” от баласта, натиска, напрежението и бре-
мето на огромна, ненужна информация, която е способна да потиска и ог-
раничава енергиите и мирогледния кръгозор на хората. Солидна част от 
тази вредна, депресираща психиката, съзнанието, поведението и битието 
на хората информация е свързана с баналности в социално-политическия 
им живот. Затова и сбогуването с нея, експулсирането й в селенията на 
забравата може да е добро, полезно начинание или съдбовно постижение 
за демократизирането, хуманизацията на живота. Те могат да са емблема и 
оръдие за сътворението, практическото „посрещане”, легитимиране на ис-
торически непознати до този момент социално-политически реалии. 

Безграничната и вечната памет е не по-малка заплаха и не по-малък 
ужас от безпощадната и всеядната забрава. Да помни абсолютно всичко, за 
човека е равносилно да бъде лишен от екстрите на забравата, които му спес-
тяват много неща, които го спасяват от много неприятности и информаци-
онни товари, объркващи смисловите му йерархии. А в сферата на политика-
та това доста често се превръща в сизифово бреме и танталови мъки. 

На практика това означава, че паметта и забравата могат да се 
използват по нови начини, за съвсем различни – исторически и об-
ществено-политически – експерименти, чрез които да се откриват и 
внедряват в историята и социалния живот нови реалности, нови нрави 
на публично, формално и неформално, междуличностно общуване и 
взаимодействие, на радикално изменени пейзажи, климати в общест-
вения живот на хората. Тоест, че паметта и забравата могат да се пре-
върнат във важен материал за лабораториите, в които се конструират 
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и експериментират съвършено нови, истински демократични, а и ма-
щабно хуманизирани форми на обществено-историческо и персонал-
но битие. Неслучайно Б. Латур подчертава, че ако обществото исто-
рически трябва да се превърне в лаборатория, нека това да стане неп-
ременно, защото само така ще бъдат възможни такива значими науч-
ни открития, от които то може и много да спечели.8 Ала този страстен 
призив на френския мислител ярко контрастира със спекулативното и 
манипулативното – политическо банално и едностранчиво – заигра-
ване с темата за социалното инженерство. Всъщност политиката във 
всички епохи и общества е била и е алхимична лаборатория, в която 
се търсят „философски камъни”, а и се откриват „еликсири” за вечен 
– правилен, щастлив, богат душевно и материално – живот. И както 
алхимиците от предишните епохи/общества са жадували да открият 
тайната на истинското, вечното и блаженното битие, така политичес-
ките алхимици във всички епохи и общества също са разчитали в по-
добни опити на „отварите” и на паметта, и на забравата. 

Доста странно, а и порочно е в постмодерната ни епоха, кога-
то конструктивизмът, реконструкцията и деконструкцията са толкова 
солидно фаворизирани, мащабно експлоатирани, да се толерират едни 
и да се неглижират, дезавуират и репресират други инженерства. 

Прекалената фокусираност в и експлоатацията на негативно 
оцветената тема за социалното инженерство в нашата преломна съв-
ременност е особен белег и на травми в историческата и политическа-
та памет, но и симптом за спекулации с неговата забрава, по-точно, за 
неговото амбивалентно представяне и използване. По политически 
причини или по идеологически съображения едни типове на социално 
инженерство се оказват сякаш незабравими, докато други – целево 
или инструментално – като че ли напълно се забравят. Това перфидно 
двойно счетоводство, подобни нечистоплътни политически/идеоло-
гически игри с паметта и забравата не допринасят съществено за ис-
тинската демокрация и хуманизма. 

При неизбежния всекидневен сблъсък с баналността хората 
сякаш забравят напълно един твърде съществен въпрос, отнасящ се до 

                                                 
8 Пак там, с. 27. Пародирайки Архимед, завещал примамливия възглас 

„Дайте ми лост и аз ще преобърна света”, Латур също така шеговито 
обещава „Дайте ми лаборатория и аз ще преобърна света” (с. 29). 
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това, че следва да виждат/разбират битието във всичките негови из-
мерения и форми, а не да не го забелязват и забравят.9  

Следователно, в оптиката на политическата дискурсивност 
или тематика, посветена на ролята и значението на паметта и забрава-
та, баналността не трябва да се описва и тълкува едностранчиво, или 
преднамерено само като отрицателен елемент на живота. Тя има по-
ложителни страни, които трябва правилно да се разпознават, оползот-
воряват.  

За съжаление злополучният български преход към демокрация 
показва одиозна банализация на политически типажи, сцени и инст-
рументариуми, от които държавата и гражданското общество се оказ-
ват затруднени в желанията и опитите им да достигнат до обителта на 
истинската демокрация и до хуманните реалности и нрави в общест-
вото. Той е втръснал до гуша, станал е омразен за и ненавиждан от 
огромни човешки маси. Ние четвърт век като че се въртим в омагьо-
сан кръг, който постоянно ни изправя лице-в-лице с политици, с по-
литически манталитети и маниери, които сякаш са извадени от калъп, 
които изглеждат като ксерокопирани въпреки изменящите се реал-
ности и нрави. Техните отношения към моделите на селекция и упот-
реба на деликатната материя както на паметта, така на забравата при-
тежават странна, конфекционна форма и функция. В тази одиозна 
„конфекция” паметта и забравата се експлоатират предимно в техните 
критично-разрушителни, негативни, заплашителни, ултимативни и 
наказателни визии. Дискурсите, свързани с тях, илюстрират фиктивно 
възнаграждаващи и реално възмездни изображения, тълкувания и 
присъди, стагниращи и депресиращи живота на народа, а това мо-
же/трябва коренно да се измени, ако искаме да живеем в истинска де-
мокрация. 

                                                 
9 Този фундаментално значим въпрос повдига и Б. Латур и с него търси 

отговори на много тайни в живота (срав. Латур, Б. Нового Времени не 
было. Эссе по симетричной антропологии. СПб., 2006, с. 133). 
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8. Самозабравата на Аз-а 

Политическата забрава не се отнася само до временното или 
пълното изличаване от паметта на образите за нещо/някого, които 
стават отвъдни, безразлични, ненужни или безполезни за проявления-
та на конкретни социални субекти при определени обществено-
исторически ситуации. Тя може да притежава и съвсем друго битие, 
което се проявява в реално време и място, при конкретни – истори-
чески или жизнени – обстоятелства, но и по повод не само, и не тол-
кова на другия човек или колективен субект, колкото спрямо собстве-
ния си субект. В този по-особен случай може или трябва да гово-
рим/пишем за самозабравата на Аз-а. 

Самозабравата на Аз-а може да е провокирана от различни по 
произход и характер причини, а и да притежава разнообразни форми, 
степени и функции на прояви в нейния притежател, или относно не-
говите – политически, морални, социални и други – кореспонденти. В 
рамките на политическата/политизираната дискурсивност тя твърде 
често може да се съпровожда от оправдателни или – обратното, – от 
обвинителни съждения за нейното проявление.  

Визирам тази особеност на политическата самозабрава, поне-
же е доста неправилно и напълно самонадеяно да се твърди, че при 
евентуална бъдеща поява на съответни – сега хипотетични и липсва-
щи – реалности и условности, неизбежно ще се роди или прояви оп-
ределен тип самозабрава в дадени социални субекти. Подобно твър-
дение или такъв сорт предположения изобщо не липсват – както като 
регистрирани в архивите за отшумялата политическа история, така 
като битуващи в реалния, тук и сега пулсиращ, политически живот. 

В годините на злополучния роден преход към демокрация и 
пазарна икономика непрекъснато сме постоянни свидетели как раз-
лични политически фигури – лица, функционери, елити или партийни 
формации, – взаимно се обвиняват в политическа самозабрава. Тези 
натрапчиви упреци или критики са символ и въплъщение на подозре-
ния, или убеждения, че реално, или въображаемо провинилите се по-
литически субекти са преминали моралните граници на публично до-
пустимо, приемливо самомнение, самочувствие или самосъхранение. 

Начините и средствата, с които подобни обвинения се ланси-
рат в публичното пространство и медиите, могат да са най-различни – 
видими или незабележими, гласно или иносказателно оповестяващи 
своите присъди, брутални или перфидни. Всички тези „детайли от 
пейзажа” с нищо не променят същността или ефекта на подобна тен-
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денция. Затова и силуетът, и последиците от наличието и влиянието 
на тази тенденция са доста осезаеми, което съвсем не означава, че те 
са прекалено лесно разпознаваеми и много лесно и бързо разбираеми. 
Това е така, понеже в такива казуси незабележимо, но силно действат 
някои психически закономерности, свързани с разсейването на вни-
манието и затрудняването на мисълта при наличие на свръхизобилие 
от еднородни или на доста противоречиви феномени. В такива слу-
чаи, обикновено след като се премине, прагът на пренасищане обус-
лавя нежелания или неспособност на субекта правилно да се ориенти-
ра и осмисля затрупващите го влияния. 

Впрочем, нещо такова забелязваме и в исторически, и в актуален 
контекст. Българските граждани са обръгнали и наситили се на подобни, 
всевъзможни и непрестанни упреци, обвинения и закани за наказване на 
самозабравата на политически лица/партии. Те до такава степен са се наг-
ледали и наслушали на подобни „изпълнения”, че вече им е съвсем отегчи-
телно, даже непоносимо досадно да ги следят, коментират и анализират.  

Разбира се, поводите и мотивите за такива упреци и присъди 
могат да са твърде основателни, или пък да са и напълно безпочвени, 
но това сякаш няма никакво отношение към тяхното непрестанно 
производство, възпроизводство, дистрибуция и консумация в общест-
вено-политическите реалности и нрави на изпадналата в тежка свръх-
политизация наша държава. Поне на хоризонта на досегашните, а да-
же и на очертаващите се бъдещи обществено-политически реалности 
и нрави като че ли изобщо не се забелязва дори и най-минимален 
знак, че е практически възможно окончателно да се сложи край на те-
зи взаимни публични обвинения в непочтена, обществено вредна са-
мозабравеност. А и в това обстоятелство не бива да има като че ли 
нищо чудно и непонятно! След като добре знаем, че забравата е неот-
менна универсалия в живота на човека, няма как и самозабравата, ка-
то нейна естествена модификация, да не притежава подобен универ-
сален статут. Друг вече, разбира се, е въпросът за основателността 
или за оправдаността на такъв статут. 

Констатацията на този феномен, а и на неговото прекомерно нали-
чие в и влияние върху публичния и частния живот на гражданите съвсем 
не са достатъчни. Важно и нужно е да се разкрият и обяснят редица негови 
интимни характеристики и специфики. Понеже зад видимостта на подоб-
ни взаимни упреци и обвинения в самозабравеност се крият твърде същес-
твени особености и закономерности и на нашия политически живот.  

Такива политически или силно политизирани „диагнози” 
обикновено са придружени и от съответни предложения за спешни, 
радикални и ефективни вразумителни и „лечебни терапии” на поразе-
ните от вируса на самозабравата особи, политически организации, 
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елити и институции. Впрочем, те съвсем не се случват единствено и 
само по време на прекалено разгорещените, нерядко дори твърде 
скандални спорове, избухващи или съпровождащи цялостното проти-
чане на различни видове избирателни кампании – за парламент, пре-
зидент и местни власти. Повече от очевидно е, че те са постоянен гост 
в много от политическите дискурси и в останалото – неизборно – 
време, когато също придобиват определена, достатъчно осезаема и 
солидна тежест във властовите, символните конкуренции, поради ко-
ето съществено обстоятелство не бива да се пренебрегват, омалова-
жават или елиминират. 

Разбира се, публично лансираните предположения или непок-
латими убеждения, че политическите опоненти и противници страдат 
от обсебваща ги и вероятно практически неизлечима самозабрава, 
обикновено са част от политическата спекулативна логика и манипу-
лативност, така органично присъщи и на всички властови съперни-
чества. В определен смисъл, в някаква степен или форма, те демонст-
рират или опредметяват по своеобразен начин един политизиран ап-
риоризъм на дискредитиране на „чуждия Аз”. Но такъв априоризъм е 
абсолютно погрешен, защото той пледира неправомерно за, но и по 
своему символно легитимира и съответен фаталистичен детермини-
зъм, от когото субектът на – потенциална за момента, а реална в бъ-
дещето – самозабрава е „обречен”. На практика, той всъщност означа-
ва, че от природата или спецификата на конкретните ситуации зависят 
тотално възможностите, или автоматично действа дългът за гене-
риране и за реализация на съответни (разнородни, многолики) модуси 
на политическа самозабрава.  

Още по-тревожно и по-неприятно е обстоятелството, че лечението 
на подобна – реална или вменена – самозабравеност на истински, или въ-
ображаеми политически фигури е възможно единствено и само чрез при-
лагане на твърде строги или жестоки терапии, които дават мащабни въз-
можности, „сигурни оправдания” за прилагане на всевъзможни стигмати-
зации, дискриминации и брутални репресии над чуждата идентичност.  

Според публично гласно оповестения или подразбиращия се 
етос на подобни терапии, „вразумяването, връщането в правия път” на 
прегрешилия в или публично обвинения за самозабравеност полити-
чески субект – персона, елит, партия или институция – може най-
често да става преди всичко с неговото лишаване – частично, или на-
пълно – от съответни властови права, статуси и привилегии, или с не-
говото морално-поучително и политически назидателно дискредити-
ране, даже сатанизиране, за да не могат други да го последват.  

За съжаление, както показват и историята, а и нашето преход-
но настояще, такива илюзии за „изправяне, вразумяване” на самозаб-
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равилите се политици/управници са или прекалено несъстоятелни, 
или са практически съвършено безполезни, даже вредни, защото, 
вместо да намаляват, те умножават, ускоряват ответни контрареакции 
и реванши.  

В този ракурс е съвсем неправомерно да визираме и „абони-
раме в аванс” дадени социални ситуации или определени социални 
типажи, които са едва ли не „стопроцентово” гарантирани, че ще се 
подадат на и употребят някакви модуси на самозабравяне. Защото по-
литическата самозабрава никога не може „превантивно” да се „ин-
вестира” и абсолютно сигурно да произвежда очаквани дивиденти, 
произтичащи от контекста на ситуацията или от естеството на вклю-
чените, проявяващите се в този контекст субекти. Тя винаги се свърз-
ва с реално течащо време, с конкретно място, с определени роли на 
субектите и със съответна – благоприятна или затормозяваща – среда, 
атмосфера, и пр.  

Видяна, оценена от друга гледна точка, политическата само-
забрава се представя като неизбежна, задължителна за определени 
социални типажи, които са поставени в контекста на определени си-
туации. В рамките на житейския фолклор, тази „желязна закономер-
ност” мощно си пробива път в сентенциите, посветени на отрицател-
ното или покваряващото влияние на властта върху съзнанието, пове-
дението и морала на хората. В житейската прагматична аксиоматика 
се считат за изключително редки и даже за невъзможни казусите, при 
които човек, който е влязъл във властта, си остава порядъчен, честен, 
добродетелен, необременен от слабости, непокварен от пороци и нес-
пособен да се подаде на изкушенията, съблазните, греховете или 
престъпленията, свързани с нея. И неслучайно народната поговорка 
повелява: „дай му власт, да го видиш какъв е и колко струва като чо-
век”. Подобна генерализация се базира на хилядолетен житейски опит 
и на социална мъдрост на хората, които са изпитали жилото и меда на 
различни власти. Тъкмо историческите драми или трагикомедии са 
позволили на хората да стигнат до тази констатация и до този специ-
фичен лакмус за човешкото, човещината при властта. 

Минималният и почти абсурдният шанс човек да не се само-
забрави корелира винаги с безбройността на примери, при които по-
добен субект бива сигурно покосен и поробен от самозабравата, която 
изглежда като неизкореним и всемогъщ атрибут на всяка власт. 

Основният отговорен фактор или пък истинският виновник за слу-
чилото се при политическата самозабрава изобщо не е конкретната соци-
ална ситуация, в контекста на която субектът се разкрива по много стра-
нен, често даже и доста неадекватен начин. Затова не бива да се търсят 
причините за раждането или развитието на самозабравата в естеството и 
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спецификата на конкретната ситуация, в която самозабравата се проявява. 
Ситуацията може и да предоставя само определени типове условия, обсто-
ятелства или зависимости, които да спомагат за, или – обратното, – да въз-
препятстват самозабравата. Тя косвено, но не и пряко, може да подпомага, 
дори да насърчава един или друг модус на възникване и ескалиране, или 
на ограничение и унищожение на дадена самозабрава. 

Впрочем, твърдото залагане на прекомерна злоупотреба с обек-
тивните характеристики и особености на ситуацията или на контекста съв-
сем не е иманентно присъщо единствено и само на политическата рацио-
налност и прагматика. То е солидна характеристика и на далеч по-
дълготрайни (по своята историческа биографичност) феномени и регула-
тивни инструменти за управление и контрол на човешкото мислене и по-
ведение, каквито са, примерно, различните типове или видове социални 
предразсъдъци и предубеждения, отнасящи се както до чуждата, така също 
и до собствената идентичност. А от етнологията е добре известно, че неза-
висимо от своята конкретно-историческа обусловеност и принадлежност, 
от своята цивилизационна или културална специфика, твърде много от со-
циалните предразсъдъци и предубеждения се свързват с определени визии 
и тълкувания за слабостите, или пропуските на идентичността, които са се 
случили като че ли изцяло или преобладаващо по вина на конкретно стек-
лите се жизнени обстоятелствата, на случайността, на капризите на съдба-
та или на божия промисъл, и т.н., но не и по вина на самия субект, който се 
оказва инициатор и извършител на такива простъпки. 

За разлика от нравствено изградения и действащ социален су-
бект – индивид, или група – етническият, религиозният, политически-
ят и пр. субект не се вторачва в и не се ангажира плътно със самосъда 
на своите помисли, думи, емоции и деяния, а се вглежда (преди всич-
ко) в реалните или предполагаемите изяви на неговия опонент и про-
тивник. Тази дълбока разлика между моралния и политичес-
кия/политизирания субект се улавя много лесно, бързо, а и във всички 
аспекти, сфери на техните публични/частни прояви. Затова потиска-
нето, или пък даже игнорирането на нравствените категорически им-
перативи, които повеляват към „другия” да се отнасяш със същите 
мерки и прийоми, както би се отнесъл и към собствените си прояви и 
характеристики, са толкова очевадно липсващи и в историята, и в ак-
туалната биография на социално-политическите фигури и събития. 
Това вече донякъде осветлява, а и обяснява локализацията на пред-
разсъдъчното, предубеденото в органиката и битийността на полити-
ческото, както и осезаемата редукция, или притеснителното отсъствие 
в последното на нравствените еталони и обноски към „другостта”. В 
политиката много рядко може да се случи едновременно и ефективно 
прилагане на съвършено реципрочни, безкористни и общовалидни 



274 

морални критерии и присъди за своята, а и за противниковата иден-
тичност. Затова политическият морал е твърде специфичен, а и пред-
полагащ, или изискващ подбор и експлоатация на твърде различни 
маркери или критерии, на различни по обхват и смисъл възнагражда-
ващи и възмездяващи операции, които нерядко са във фрапиращ ди-
сонанс с универсалните нравствени ценности/норми. 

В този аспект може със сигурност да се твърди, че политичес-
ките предразсъдъци и предубеждения, които имат солидно относи-
телно тегло и огромен терен за проява във визираните и анализирани 
тук/сега упреци и обвинения в политическа самозабрава, по своему 
„диалектически снемат”, и исторически, и социокултурно унаследя-
ват, или придобиват редица от качествата и функциите на съвършено 
различни (по генезис, естество, специфика и мисия) социални, общ-
ностни или персонални предразсъдъци и т.н.  

Това е достатъчно лесно и бързо установимо дори само като 
непретенциозно, повърхностно се извърши спешна или фрагментарна 
дисекция на тяхната смисловост, или ценностно-нормативна функци-
онална ангажираност, при което се забелязва колко пренаселени са те 
с предразсъдъчни образи и послания, както и каква инструменталност 
струи от тях. 

Впрочем, днешните преходни – социални, културни, полити-
чески, пък и други – реалности и нрави по съвършено категоричен и 
безусловен начин демонстрират огромните разриви или бездънните 
пропасти между политиката и нравствеността в държавата, общество-
то и персоналните екзистенции на граждани с различен произход, ста-
тус и култура. Не би било никак погрешно или даже неправилно да се 
твърди, че изобилието на всевъзможни социални неравенства и несп-
раведливости, ограничението или лишаването на огромни човешки 
маси от българското население от конституционно полагащите им се 
права и свободи, всъщност са достатъчно ярък израз или превърната 
форма на публична/персонална реализация на последиците от безгра-
ничното самозабравяне на нашите доморасли политици, които обаче 
никога не забравят собствените си интереси, привилегии, ползи или 
права. 

За многострадалния български народ днес е валидна в огромна 
сила или степен старата народна тъжба за забравения и от бога, и от 
царя човек, за неговата отхвърленост и обреченост на капризите на 
съдбата и на приумиците на неволята. В тази тъжба, разбира се, царят 
е метафора и на властодържеца, какъвто в нашето време е политикът. 

Впрочем, истинската или сакралната мисия на царя/политика е 
не за се самозабрави, а да не забравя поверения му от съдбата негов 
народ, за когото той трябва да извърши всичко, което е по силите му, 
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или всичко, което е повелено от „висшия разум”. Затова може да се 
каже, че самозабравилият се властник/политик реално или символич-
но е напуснал греховно и престъпно владенията на дължимото и сак-
ралното си историческо и политическо проявление, като е съсредото-
чил вниманието, мислите и делата си към профанното, тленното, 
бренното и мимолетното, което не може да му дари и истинско чо-
вешко щастие. 

Далеч от мрачините на отдавна отшумели исторически време-
на и културни реалности или нрави, Хегел изпраща своята идея – раз-
вита в различни негови творби, – че истински фундаменталното от-
личие на човешката личност е нейната историчност. Тази ориги-
нална и смислово твърде богата идея може отлично да „проработи” в 
нашия случай и анализ. Първо, защото историчността се базира на 
паметта, спомените за добрите или лошите идеи и дела, които конк-
ретна политическа фигура е оставила в пластовете на времето, като 
своеобразен залог за своите и чуждите поколения-наследници. А дъл-
готрайната или дори „вечната памет и признателност” са особени 
символи и въплъщения на историческата, социалната, моралната и 
политическата незабрава за тези, които са причинители за възниква-
нето и преповтарянето на мандатите на такава памет. След като исто-
ричността е протяжност във времето и власт в континуума на истори-
ята, тя може да се различава и измерва единствено и само чрез естест-
вото и трайността на паметовите следи или на незабравимите споме-
ни, които дадени личности са завещали. Тук става дума за това, че ис-
торичността се разкрива, пък и оценява не толкова според личните 
представи и желания на това какво смята и как се вижда политичес-
кия субект, колкото съобразно нейните надличностни проекции или 
резонанси, нейните надперсонални мнемонични следи, които тя оста-
вя в историческата, политическата и друга памет на социума. Личната 
памет на политика може да му сервира прекалено ароматни и пикант-
ни за неговото самолюбие или тщеславие блюда от хубави спомени, 
дори когато в публичното пространство и в обществено-
историческото, и в политическото битие те съжителстват с противо-
положни паметови визии и тълкувания за същността и ползата от този 
субект.  

Второ, понеже историчността на личността е определена не 
толкова от личната, интимната й екзистенция или от битовата й все-
кидневност, колкото от нейната ориентация, ангажираност и степен, 
но и форма на отдаденост на държавата, обществото и народа. 
Само този властник или политик, който е съзнателно готов и способен 
доброволно да отнеме твърде много от себе си, а понякога и даже да 
се лиши от най-скъпото, за да придаде колкото може повече на дър-
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жавата, обществото или народа, е потенциален, или реален субект на 
солидна, стабилна и емблематична историчност, на истинско увеко-
вечаване на своята личност и мисия в и чрез историческата или поли-
тическата памет. Да не се изличава от повърхността на времето, от 
лика на историята, а да се задържа на фронтоните на пантеона на веч-
ността, на историческото безсмъртие, признание и почит към тези 
идеи и дела такава незабрава е фатална предпоставка за нетленността 
на образите и почитанието към приносите на подобни политически 
дейци или събития. Но тя е и символ, а и специфично въплъщение и 
на способността тези дейци и събития да не са се самозабравили, как-
то и да не са забравили своя народ, държавата и обществото си, а да 
са сторили всичко по силите си, за да укрепят и ускорят движението и 
на държавата, и на обществото, пък и на народа си към много по-
добри материални и духовни висоти.  

Впрочем, самозабравилата се политическа фигура винаги се 
отличава за другите хора (макар дори и когато тя изобщо не осъзнава 
своята траги-комедия) със своето дистанциране и отчуждение от ду-
ха на времето, от пулса, призива и дълга на историята.  

Подобни трагикомични политически фигури виждаме и в на-
шата преходна действителност. Някои от тях искат да се „заковат” за-
винаги по фронтоните на пантеона на безсмъртната памет и вечното 
признание, като си изобретяват и публично налагат изгодни за тях ав-
то/биографични визии, даже си строят приживе паметници или при-
нуждават сервилни учени, или държавни чиновници да ги вместват в 
учебниците като символ на политическа харизматичност, или като 
начинатели, гаранти за народните ползи.  

Повече от сигурно е, че подобна историчност е твърде мимолетна 
и безпочвена. Тя не може да устои на бурите на времето и пороите на ис-
торията, поради което твърде бързо ще залезе; и, както показват доморас-
лите ни нрави или реалии, веднага щом като въпросните исторически лич-
ности биват свалени от престола на властта и изтикани от други в перифе-
рията на политиката, а и в глухите провинции на историческата забрава. 

Самозабравилият се политик почти винаги може доста наивно 
и безгранично да си въобразява, че е историческа величина – символ 
и въплъщение както на сега пулсиращата историчност, така на онази, 
на която е способен да завещае (на сегашните и даже на бъдните по-
коления) своите идеи, слова, страсти и дела, които историческата па-
мет ще пази. В действителност обаче, именно неговата дълбока от-
чужденост и противопоставеност на реалните народни нужди и въж-
деления му гарантират абсолютна сигурна, вечна неисторичност.  

Прехласването по, злоупотребата с изваждането на публичен 
показ, с непочтената експлоатация на визираната закономерност – 
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априорно да се обвинява „чуждостта” в самозабрава в зависимост от 
реалния или предполагаемия контекст, – се осъществява по очеваден 
начин дори при такива ситуации, които сякаш изобщо не предполагат, 
даже свеждат до минимум, или до абсурд възможността за придоби-
ване и експлоатиране на самозабрава от страна на субекти, съвсем 
случайно попаднали в техните менгемета. Въпреки подобна „брони-
раност” или „имунизираност” срещу появата и употребата на рефе-
ренции на самозабрава, някои политически/политизирани субекти не-
рядко се оказват доста податливи или силно пристрастни към послед-
ната даже и в контекста на неприятни ситуации, които (външно, фор-
мално, привидно) изглеждат като „негостоприемни”, зле настроени 
към всеки един модус на политическа самозабрава в контекста на 
функционирането им. 

Социалната ситуация не е способна да налага тотален дик-
тат над субекта, като го довежда до безпомощно състояние, пък и до 
невъзможност да се противопостави на инвазията и господството на 
самозабравата в рамките на неговото съзнание, поведение. Тя обаче 
може и да обуславя противоположни (по своето естество, специфика 
и форма на експликация, и по функционални ангажименти) ментални, 
афективни или поведенчески реакции при редица други социални су-
бекти, които (също така!) са „вписани” в нейния контекст, или са 
„принудени” да се проявяват по своему в пределите на условностите 
й. Една и съща социална ситуация може да провокира появата на ед-
нотипни поведенчески стратегии и тактики, които притежават съвсем 
различни, даже взаимно противостоящи, изключващи се мотивацион-
ни биографии на субектите на политическата самозабрава. Но е въз-
можно и обратното: такава ситуация да предизвика и разнолики пове-
денчески изяви, които обаче са плод, инструмент на сходни мотива-
ции, или на аналогични подбуди.  

Следователно, никога реално няма априорна и тотална зави-
симост между характера на социалната ситуация и естеството, особе-
ностите, а и функциите на самозабравите в нея. Профилът на ситуа-
цията никога не се отразява по „огледален” начин в облика и нрава на 
предизвиканата или на насърчената от нея модалност на политическа-
та самозабрава. Една и съща (обществено-историческа или всекид-
невно-житейска) ситуация никога не провокира „конвейерно” произ-
водство и дистрибуция, нито пък универсален и тотално униформизи-
ран начин на консумация на случилото се и на обвързаното със самата 
нея. Тя винаги предполага разнообразие на подходите и реакциите на 
хората в или към нея. 

В този смисъл, изобщо няма причина или каквото да е основа-
ние да се твърди с абсолютна категоричност или безалтернативност, 
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че социалната ситуация, в която се оказва впримчен, или сам – добро-
волно, умишлено – се вкарва даден субект, обективно принуждава, 
непреодолимо заставя последния да се подчини тотално на нейните 
знаци, да се превърне в оръдие на нейните скрити телеологии, да ста-
не „глас на посланията” й. Всяка една ситуация се оказва само някак-
ва условна рамка, в която субектът може (вече!) да възприеме и осъ-
ществи най-различни ориентационни и поведенчески азимути, въпре-
ки или независимо от естеството и силата на нейните влияния или 
въздействия върху него. 

Социалната ситуация никога не спуска като фатална и непрео-
долима директива, като единствен шанс и абсолютно задължителен 
вектор самозабравата на субекта в нея. Тя може само да предлага оп-
ределени свои референции, които – повече или по-малко – облекчават 
и насърчават, или възпират, затормозяват появата, или развоя на са-
мозабравата. 

Впрочем, изобщо няма такава социална ситуация, която с неотвра-
тима сила или задължителност да налага на субекта точно определен мо-
дус на реагиране, който да се оказва напълно присъщ, аналогичен или като 
„изваден от ксерокс” за другите субекти. Колкото и тежка, или силна по 
влиянията си да е дадена ситуация, тя никога не лишава субекта от негова-
та свобода на избор как да постъпи в рамките на нейната битийност, нито 
пък от неговата персонална отговорност за смисъла и стойността на този 
избор. В този смисъл политическата самозабрава не може да е спусната 
отвън, т.е. въпреки или независимо от човешката воля, нито е само прово-
кирана (по естествен или непредотвратимо закономерен начин) от естест-
вото на обстоятелствата, в които е вкаран нейният субект.  

От тази гледна точка, основният фактор или истинският ви-
новник за появата и проявата на този модус на политическа забрава се 
оказва единствено и само субектът й. Той е този, който е истински, 
т.е. реално отговорен; който теоретически и практически следва да 
носи и вината за издаването на „пътен лист”, или пък дори на „звез-
ден шанс” за политическата самозабрава в пределите на неговата по-
веденческа биография в даден момент, в конкретни социални ситуа-
ции, при ориентацията и реализацията му в дадени – обществено-
исторически или всекидневно-житейски – казуси, и по съответни по-
води.  

Единствено от моралния профил на субекта, от естеството, 
равнището и мащаба на употреба на съответни негови добродетели 
или пороци, предимства или недостатъци съществено, а понякога до-
ри и съдбоносно зависят неговите предразположения към, а и негови-
те провинения спрямо допускането и експлоатацията на политическа-
та самозабрава в дадени казуси, или за дълги периоди. Само от стату-
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са или от имунната система на неговата персонална нравственост за-
висят възможностите, формите, степените, темповете и мащабите на 
неговото самозабравяне, когато бива въвлечен пряко волята му, или 
пък сам и доброволно се докосне до властта. Ситуацията или другите 
хора могат да му повлияят само дотолкова, доколкото той вече е пре-
допределен да капитулира, да стигне до сладостите и рисковете на 
самозабравата, да им се отдаде безостатъчно и неразумно, дори и ко-
гато предполага за техните вреди. 

Политическата самозабрава винаги „лежи на раменете” и ви-
наги тежи на съвестта на своя субект. Той е този, който й е „дал своя-
та благословия”; който я поддържа и публично легитимира; който й 
се радва, или пък който не осъзнава нейните опасни, вредни последи-
ци за него. 

Тази особена „матрица” на нейния генезис и на феноменологията 
й се проявяват особено ярко и категорично впоследствие, когато субектът 
на политическа самозабрава трябва да обяснява и оправдава своите идеи и 
постъпки пред „съда” на историята и на общественото мнение. В подобни 
казуси проличават неистовите стремежи и опити на този субект да прех-
върли изцяло отговорността и вината за своето поведение, за делата си 
върху някои други субекти, или дори върху естеството на историческото 
време, на специфичната природа на комплицираната ситуация, които ся-
каш са го принудили, или поне подвели и изкусили да им се подаде; да де-
монстрира изяви, които инак са му били съвсем непривични, или които 
той преди, но и след това смятал за неприлични за него. В подобни исто-
рически/житейски ситуации субектът на политическата самозабрава на-
пълно умишлено си позволява да търси оправдание, извинение и спасение 
за своите простъпки, прегрешения, провинения и дори престъпления, об-
винявайки (за тях) „духът на времето”, същността и „гравитацията” на об-
ществената/политическата система, заразителността на другите, с които е 
бил съвместно, или онези, които са били и срещу него в този момент, но са 
го провокирали да възприеме и практикува такъв начин, или стил на оди-
озно и вредно негово публично или частно проявление в дадената ситуа-
ция. Така се оказва, че подобен субект често изобщо не иска да поеме от-
говорността за самозабравата, от чиито разностранни бонуси, екстри, мос-
три и облаги се е облагодетелствал до момента, в който вече следва да зап-
лати за подобно неадекватно, обществено-вредно поведение. В такъв мо-
мент той даже се опитва всячески да се представи и като „жертва на обсто-
ятелствата”, или поне като човек, който има много по-малки вини от дру-
гите, но (поради злощастно стечение на обстоятелствата) сега трябва да 
„опере пешкира” и заради техните деяния. Такава стилистика на самооп-
равдания е почти универсална, а и общовалидна в живота.  
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Обикновено, този модус на политическата забрава не се случ-
ва като естествен и закономерен за проявленията на неговия субект. 
Той дори е и невероятно специфичен, поради което може да се възп-
риема и оценява и като екстраординарен по отношение на познатия 
манталитет и маниер на публични или частни проявления на неговия 
субект. Неговите публични/частни експликации не са стандартно 
или банално присъстващи в облика и поведенческата биография на 
неговия социален субект при дадени ситуации. Той дори се оказва из-
вестно тяхно частично отрицание или даже тотално елиминиране, по-
неже разкрива своя субект в коренно различни, непознати, непонятни 
или абсурдно-парадоксални модуси на неговата проява, които досега 
въобще не са му били присъщи.  

С други думи казано, субектът на политическа самозабрава 
като че ли изглежда с напълно променен, понякога дори до неузнава-
емост облик, със съвсем непривични за неговия фасон прояви в конк-
ретни ситуации, при които досегашното му публично или частно по-
веденческо осъществяване е притежавало, демонстрирало съвършено 
други визии и роли. В новата си битност и роля такъв субект сякаш 
изобщо „не изглежда на самия себе си”, а прилича на нещо и някого, 
които са напълно различни от всичко, което е разкривал до този мо-
мент като естествено принадлежащо му, като негова истинска същ-
ност и мисия.  

В този аспект той може да се счита (или да се случва) като 
нещо съвсем екстремално, необичайно, извънредно спрямо обикно-
веното, трафаретното поведение на субекта му. Довчера бил или поз-
нат като един човек, сега той се променя в нещо съвсем непознато. С 
него вече не може и да се общува както някога, нито да се говори по 
нормален начин. Той вече гледа на хората по съвсем различен (от 
предишния) начин. Той се вижда някак си и някъде много по-далече и 
по-нависоко от техните житейски позиции и критерии. Такъв човек си 
въобразява, че неговата мисия е съвсем различна от баналната жи-
тейска орисия на останалите граждани. Той се вижда като призван и 
призован от Историята и Политиката, които в негово лице са открили 
най-доброто, на което могат да се надяват. В неговото съзнание дру-
гите хора се възприемат или оценяват най-вече, или само като конюн-
ктурни средства, които облагодетелстват неговите кроежи и ламтежи, 
неговите интереси и планове, или като препятствия, които той трябва 
да отстрани без въобще да изпита каквито да са угризения на съвест-
та, пък и чувства за техните щети и страдания. Другите се оказват не 
ценности и самоценности, а инструментални ценности за него. Те не 
заслужават неговото внимание и признание, неговата загриженост, 
състрадание, съпричастие и съучастие, ако изпаднат в тежки и небла-
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гоприятни за тях обстоятелства. Те не могат да разчитат на неговата 
коректност или толерантност. За подобен субект внимание, уважение, 
признание, интерес и лоялност заслужават само онези лица или инс-
титуции, от които той зависи в някакъв смисъл или аспект, на които 
служи, или пък които могат да му послужат, за да постигне по-лесно 
и по-бързо своите замисли и цели.  

Въпреки това обаче, доколкото е органично свързан с опреде-
лени властови ресурси или статуси, той може да се окаже твърде чес-
то и като съвсем нормален, а и даже неизбежен. Той притежава доста 
по-особени характеристики и проявления, които инак са и трудно раз-
личими, неприсъщи на другите модалности на забравата изобщо, или 
на конкретни типологични варианти на политическата такава. Впро-
чем, в политическата самозабрава връзките, отношенията и зависи-
мостите между Аз-ът и Другия не изчезват напълно, а контекструално 
се преконфигурират по твърде специфичен начин, при който Другият 
обикновено не се приема за толкова важно и дори първостепенно не-
що, но пък Аз-ът се превръща в особен фокус и лакмус за естеството, 
спецификата, формите, мащабите и проявите си в подобен казус.  

Може определено и да се твърди, че ако историческата забрава оп-
ределя твърде деликатно, макар и твърде значимо място за присъствието и 
ролята на социалния авто/контрол, при политическата самозабрава това се 
проявява по доста необичаен начин, или в прекалено странен вид. Полити-
ческата самозабрава обикновено е тясно свързана с известно – краткотрай-
но или дълготрайно, частично, а понякога даже и тотално – елиминиране 
на трафаретния, или на изискуемия за подобни (конкретни обществено-
исторически) обстоятелства авто/контрол на нейния социален субект. Тя 
се проявява реално или практически тогава, когато последният преминава 
отвъд определени, възприети – пък и спазвани като нещо съвсем нормал-
но, задължително – рамки на мислене, чувстване и постъпване както спря-
мо другия субект, така също и спрямо самия себе си. 

Политическата самозабрава се съпровожда от колосален „демог-
рафски бум” на всевъзможни претенции и очаквания както към другите, 
така и към собствената изява. При нея субектът предявява такива искания 
за себе си или пък такива изисквания към другите, които в предишните си 
жизнени периоди или прояви е считал за невъзможни, или поне за непри-
емливи, недопустими в публичното пространство от себе си/ другите.  

Самозабравилият се политически субект твърде често си поз-
волява такива неща, които изобщо не би допуснал никога, ако негови-
ят авто/контрол се намира в напълно изрядно състояние, ако подобна 
регулация на проявлението на субекта е нормално функционираща; 
такава, каквато следва да бъде при определени – исторически и все-
кидневни – обстоятелства. Той си въобразява, мисли, говори или пра-
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ви неща, които са недопустими за нормалното му мислене и поведе-
ние, или са крайно неприемливи – от гледна точка на трафаретно 
функциониращите в дадената ситуация или система ценностно-
нормативни порядъци. 

Политическата самозабрава се съпровожда и от радикално ог-
раничение, или от пълно лишаване от властови мандат на нравствена-
та съвест, дезавуиране на скрижални за моралния субект стожери, 
контролиращи инструменти за неговата поведенска изява. Нейният 
субект придобива съвсем различна само/оценъчна оптика, която се 
оказва или прекалено късогледа, или дори астигматична спрямо собс-
твените му прояви, но пък и неимоверно далекогледа, сякаш микрос-
копично детайлизирана за проявите на другите, а същевременно и 
далтонистки настроена към цветовете и нюансите на техните прояви. 
В народните умотворения или пословици подобен казус има своята 
поучителна визия: вижда сламките в другите, а пък не вижда гредата 
в собствените си очи или простъпки. 

Политическата самозабрава по традиция има за неизбежна 
„другарска компания” както доста развинтеното въображение, така и 
крайно неуслужливата, или пък селективната памет, чрез която (в 
конкретен казус) могат да се изваждат от „фризера” на спомените и да 
се сервират в различни менюта и със съответни гарнитури (устройва-
щи субекта й) образи. Чрез интервенциите на своето разгулно въоб-
ражение тя дори може да конструира, но и да натрапва спомени в са-
мо/съзнанието, паметта на субекта си, които нямат обективен произ-
ход, не са създадени от истински, реални случки, а са инструментално 
сътворени. 

Политическата самозабрава е свързана с доста сериозната загуба 
на чувството за нужната адекватност, реалност и трезвост на мисленето, 
афектациите, жестикулациите, мимиките и действията на субекта в кон-
текста на определени социални ситуации. При нея субектът се въобразява 
и позволява неща, които са извън допустимото за неговите права, свободи, 
задължения, роли и публични проявления при конкретно дадения казус. 
Той започва да говори – за себе си или за други хора – такива неща, които 
никога не би си позволил да изрече – на публично място, пред не/познати 
лица – ако е в нормално състояние, или казано, по народному, ако в този 
момент е „с всичкия си ум/разсъдък”. Той си позволява лингвистични и 
паралингвистични прояви, каквито не би приел да се адресират към него, 
или каквито не би си позволил в предишни времена, обстоятелства.  

Политическата самозабрава води и до много сериозни нару-
шения на полагащото се внимание или признание спрямо ценността 
на конкретни актове на нейния субект. В нейното осъществяване су-
бектът й се описва по начин, който изисква много повече или пък 
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доста неестествено внимание към проявите, деянията на неговата 
особа. Той почва да се смята за несправедливо ощетен, за (потенциал-
но или реално) ограбен, излъган от онези, с които реално/потенциално 
има работа в обществено-политическите процеси. В немалко подобни 
случай самозабравилият се субект може да се вманиачава, даже и да 
придобива, или пък публично да демонстрира безгранично самомне-
ние и прекалено самочувствие, неоснователно самодоволство, без-
почвено тщеславие, пълна липса на самокритичност и обективност в 
оценяването на неговите идеи, слова и актове в конкретната ситуация. 
Той сякаш изпада в мигновено или продължително безпаметство за това 
какъв е бил някога, как, защо е стигнал до подобно положение, доколко 
истински или нереални са качествата, добродетелите, предимствата и дос-
тойнствата, които сам си приписва, или които принуждава околните хора 
и институциите да му признаят като валидни за него. С други думи, по-
литическата забрава винаги е свързана с известна забрава за Другия, за 
неговото реално или хипотетично присъствие, за човешките му потреб-
ности, качества и добродетели, за маниерите, с които трябва да се общува 
или реагира на неговите изяви.  

Забравянето на Другия обаче винаги е свързано и с нещо дру-
го, което се отнася до духовния или морално-политическия ръст на 
социалния му субект. Това дали този субект ще бъде малкият или го-
лемият човек в дадена историческа, всекидневна ситуация, как ще се 
отнася към другите и към самия себе си и пр., е от огромно значение 
за това доколко и как той ще се нуждае, изисква забравата като нужно 
за него оръжие.1 

Творчески доразвивайки идеите на В. Райх, посветени на мал-
кия човек, Дончо Градев предлага съвременен анализ на същността, 
ролята и значението на присъствието и влиянията на малкия човек в 
неговите обвързаности с, прояви, употреби на Властта.2 

Като сериозно поразен от, дълбоко носещ в своята душевност 
следите на емоционалната, политическата чума, малкият човек по 
особен начин си представя и реагира на всичко в заобикалящата го 
социална – историческа и всекидневна – действителност. Като преоб-
ладаващо летална по своите последици, тази „чума” неминуемо убива 
всичко човешко в него, превръща го в морален труп или в същество, 
за което човечността няма стойност. Затова малкият човек е винаги не 
само заразен, но и сеещ около себе си духовна смърт. Той винаги ме-
ри всички със собствения си деформиран аршин за осмисляне и пре-

                                                 
1 Срав.: Райх, В. Посмотри на себя, маленький человек. М., 1997.  
2 Виж подр.: Градев, Д. Властта на малкия човек. С., 2015. 
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ценяване, в който страхът от качествата, достойнствата, добродетели-
те и постиженията на другия човек го кара да ги подценява, пренеб-
регва, да им се подиграва и публично да ги осквернява. А това неиз-
бежно го принуждава да търси помощ и в политически аморалните 
средства, чрез които той скрива или оправдава собствената си незна-
чителност и безпомощност, порочност и вредност, като дискредитира, 
преследва другия, значимия човек. 

Политически исканата или декретираната забрава на другия – 
заслужилия и дори великия с историческите си дела, постижения и 
паметови следи – човек винаги е свързана с някои – дискретно или 
публично арогантно, брутално демонстрирани – компенсаторни мо-
тиви и реакции. Тъй като е морално, духовно нищо, малкият човек 
винаги неистово иска, старае се и опитва да направи всичко, което е 
по силите му, и чрез което може да изглежда (за другите хора, а и за 
себе си) като нещо друго. Затова той се нуждае от неистово деформи-
рано, спекулативно и манипулативно изобличение, сравнение, обез-
личаване и отрицание на личностите, които са „нещо” във всекидне-
вието или в историята. 

Както сочи Д. Градев, понеже всяка промяна винаги се само-
титулува като прогресивна и в полза на обществото, без да се споме-
нава, че в нея са намесени и такива „ценности” като стремеж към 
власт и заграбване на чужди ресурси3, малкият човек с необикновена 
охота възприема и практикува натрапените му от силните на деня го-
леми или малки забрани, стигматизиращите и репресиращите „чуж-
достта” визии и техники. Този човек е конформист, затова иска да из-
глежда в чуждите и собствените си очи като съвременна личност; ка-
то субект, който е отворен, адаптиран към новостите на исторически-
те събития и промени в различните сфери на публичния и частния му 
живот. А всеки конформизъм неизбежно е органично свързан и с пре-
небрежение, подценяване и с непризнат гласно страх от истинското, 
автентичното, стойностното, добродетелното в историческата или във 
всекидневната събитийност, която засяга жизнения му свят. В този 
аспект, малкият човек винаги се оказва пионка или марионетка на 
чужди замисли и планове, жертва или средство на интереси, ценности 
и сценарии, които всъщност са дълбоко рискови и опасни за душев-
ността и битието на всеки истински, морален човек. 

Духовно-морално дребният, малкият по смислово-ценностния си 
ръст човек няма как да не желае забравата на Другия, който го превъз-
хожда в различни отношения. А политиката или политизацията му предла-

                                                 
3 Пак там, с. 95. 
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гат невероятни възможности и средства, за да удовлетвори подобни свои 
душевни колизии; разбира се, винаги за сметка на другия човек, или пък за 
сметка на нравствеността и законността, която е хуманна по своя дух. 

Освен че притежава различни форми и равнища на социална 
проява, самозабравата е тясно свързана и с особеностите на процесите 
на формиране и форматиране, на публично (официално или нефор-
мално) демонстриране на автобиографията на дадени субекти. 

Вероника Нуркова прави дисекция на автобиографичната па-
мет от психологически позиции и то със специално фокусиране към 
дълбинните смислово-ценностни пластове на жизнената съдба на 
личността, и най-вече на ролята и значението на паметта и забравата в 
тях.4  
                                                 
4 Тя изследва уникалността на индивидуалния опит, който е представен 

в трезорите на автобиографичната памет. Разкрити са системността, 
комплексността и яркостта на нейните образи. Анализира се концеп-
туалността на автобиографичната памет в оптиката на личната исто-
рия и съдба. Специално внимание се отделя на повествователната, 
ценностно-смисловата и емоционалната наситеност образите на тази 
памет. Проучват се механизмите на времевата й организация и рав-
нищата на регулация на функциите й. Обяснени са влиянията на някои 
контексти и на емоционално-мотивационните състояния на субекта 
при актуализации на автобиографични спомени. В трета глава се изс-
ледват въпроси за макроструктурите на автобиографичната памет. 
Разкрита са понятието и възприятието „мой живот” и отраженията на 
паметта и забравата върху тях. Анализират се диалектиката и прино-
сите на ярките събития в жизнената съдба, селектирани и фаворизира-
ни чрез употреби на отделни мнемонически/забравящи техники или 
практики. Разкрити са кодът и механизмът на субективната периоди-
зация на миналото в „интервалите на самоидентичността” на личност-
та. Проучен е феноменът „първо възпоминание” и ролята му в мак-
роструктурата на личностната съдба. На теоретическа дисекция се 
подлагат каузалността, феноменологията на „цвета на живота”, в за-
висимост от ролята на паметта/забравата в тях. Обследвани са два ти-
пажа – на реалисти и дезертьори – на паметта, и на забравата (Виж 
подр.: Нуркова, В. Автобиографическая память: структура, функции, 
механизмы. М., 1998 ). 

 В друга свое монографично изследване В. Нуркова поставя на сериозен 
теоретически анализ още един пъстър букет от исторически „вечни” и 
актуално-злободневни теми, като особен интерес представляват най-
вече: шеста глава – за реката на времето; седма глава – посветена на 
двата ярки типажа – „ловци” и „бегълци” при организацията и опуб-
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Автобиографичните покушения над историческата и извраще-
нията с обществено-политическата памет по сякаш установена тради-
ция доста осезаемо проличават и в мемоарните писания на политици-
те. Днес еуфорията по удостоверяване и опаметяване не само на 
обикновените хора, а най-вече на политически-ангажираните фигури 
се съпровожда и от невероятна вакханалия на техни изопачавания и 
касапски транжировки на плътта на историческите наративи. 

Парадоксалността на нашето исторически преломно, а и бе-
зумно време е и в това, че много от политиците, завещаващи ни свои-
те мемоарни откровения и писания, изобщо не правят дори и най-
малкото усилие да се откъснат от зловредната привичка в такива съ-
чинения техният автор да се представя по всевъзможни начини, дори 
с най-неприемливи, или с даже налудничави аргументи, като център 
на историческата събитийност; като фактор от съдбовна величина; ка-
то лице, което фино тъче своите и разплита чуждите нишки в истори-
ята, или в драмата на обществено-политическия живот в конкретно 
взетата държава.  

Същевременно безспорен, ала и тъжен факт е, че доста ярки и та-
лантливи политически фигури напълно съзнателно не желаят да оставят на 
потомците своите мемоари за преживяното от тях, да осветлят за съвре-
менниците и бъдещите поколения ребусите и потайностите на големи ис-
торически трусове и обществени преобразувания, в които те са имали пър-
востепенна роля или важна мисия, при това по най-различни причини. 

                                                                                                           
личностяването на автобиографичната памет; девета глава – ангажира-
ща се с разкрития за тайните на оковаването и за прикриването на па-
метта или забравата чрез езика, като особено внимание се отделя на 
дневниците, предлагащи особени възкресения на изгубеното време; де-
сета глава – за умението на човека да бъде свидетел, правилно схващащ 
еквилибристиките на другия с паметта и забравата; потайностите на 
съкровената изповед, изричаща неща, които се крият в бездните на па-
метта, в мрака на забравата; шестнайсета глава – посветена на темата за 
„вечната памет”(Нуркова, В. Свершëнное продолжается: психология 
автобиографической памяти личности. М., 2000). 
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9. Смърт, безсмъртие и политическа забрава 

Политиката е не само социален феномен, но също и истори-
чески инструмент за особено отношение, а и действие спрямо налич-
ността и оползотворяването на Времето. За нея темпоралността е от 
извънредно голямо, понякога даже и фатално значение. Не съществу-
ват политици, за които времето да е безразлична величина, към която 
те да не проявяват специално внимание, а и да не полагат усилия и 
грижи то да работи за тях. И това съвсем не се проявява в драматичен 
ракурс, само когато политиката и политиците са притиснати на тясно; 
когото трябва да се справят с дефицит на (историческо или социално) 
време, за да оползотворят (по необходим, или значим за техните цели 
начин) конкретно отделеното им време в даден обществено-
исторически, а и друг контекст. То се проявява също, дори и когато 
политиката си поставя дискретната, често даже и публично неартику-
лирана задача да „превземе времето” без оглед на неговите конкретни 
мащаби. Тоест, когато политиката отправя погледи и предизвикателс-
тва към Вечността. В крайна сметка истински са само онези политици 
и дори по-скоро държавници, които желаят, но и правят необходимо-
то, за да оставят своите „автографи” върху страниците не само на нас-
тоящето, а и върху тези, които принадлежат на непредвидимото бъ-
деще. Те гледат на актуално пулсиращото време, на раждащата се или 
на изчезващата събитийност не като на абстрактна самоцел или лично 
задоволяваща ги ценност, а като на особен инструмент, чрез които 
времената се свързват и променят в своите зависимости. За тях неп-
редсказуемото, необятното историческо бъдеще е по-скъпа ценностна 
„кота” в сравнение с онова, което могат да, реално правят в рамките 
на своето социално време. Такова специфично „превземане на време-
то” няма точно оповестени времеви предели и локализации в тотал-
ността или континуума на вечността. То обикновено се появява на ис-
торическата сцена или на политическата арена в драматични, или 
преломни времена, но то може да присъства като специфичен символ 
или метафора в спокойни, а и в банални ежедневия на хората, когато 
твърде често обитава, или властва в съответни политически дискурси, 
а и визии.  

При което и да е от двете положения обаче, „превземането на 
времето” винаги се оказва съответна метафора, която има или пък ня-
ма достатъчно основание за присъствията и действията си в рамките 
на конкретни обществено-исторически реалности или нрави. 
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То чисто и просто е публично заявено в даден момент, но и 
чрез конкретен исторически проект, който трябва да победи времето; 
при което последното трябва да се превърне от най-велик съдник в 
най-велик свидетел за идеите или делата на човека (като род, вид, ин-
дивид), който е успял да победи/превземе времето, като е съумял да 
„запечата” паметта за себе си „завинаги”, т.е. в просторите на веч-
ността на времето. По този невероятен начин бренното, тленното, 
преходното, каквото се оказва паметта, успява да „надхитри”, „надиг-
рае” или доста впечатляващо да „победи” забравата, която е другото 
име, или лице на вечното. Понеже нищо, което е сътворено от човеш-
кия ум и от човешките ръце, не може да бъде вечно; да съществува, 
отстоява своето присъствие и значение чак „до края на времето”. Ос-
вен това безкрайността или вечността на времето не се простира, или 
измерва само в посока напред, към бъдещето, а също и назад – към 
миналото, към началото на света и живота, към самото на начало на 
Времето. Но нищо човешко не е съвременник на това начало, поради 
което човешката „вечна памет” не може да се отнася и до такова на-
чало. Затова и вечността има своя особена „памет”, чийто фундамен-
тален, неотменим закон е забравата, която бавно или бързо, частично 
или пък напълно поглъща в себе си всичко, в т.ч. и онова, което по 
някакъв начин (пряко или косвено) е свързано с човешките дела. 

Въпреки тези обективни невъзможности да „превземе тотално 
времето”, човекът (като род, вид или индивид) е измислил, но и из-
ползва в своите конкретно-исторически практики начин как да из-
върши, а даже да остави спомен за „победата си над времето”. В рам-
ките на неговия – времево ограничен и обременен – живот той може 
да осъществи тази своя абсурдна, но съдбовно значима за него цел 
единствено като конструира и прокламира сред съвременниците или 
за потомците си определена символна визия, която описва, тълкува, 
валидизира, но и препредава във времето съответен разказ за неговия 
изумителен и свръхчовешки подвиг – „превземането на или победата 
над Времето”.  

Фактически, публично оповестявайки или придобивайки сим-
волен монопол, но и контрол над текущото време, социалният субект 
може да си позволи твърдения, че е „победил” вечността, като я е при-
зовал или заставил да стане свидетел на неговите „велики дела”. Само 
по този изумителен начин неудържимо течащото време, което опре-
делено е най-безмилостен „палач” на случващото се в и чрез него, 
може по особен начин не само да „спре”, а и да отпечата лика си „на-
веки в паметта на вечността”, която, покорена по този начин, да се 
превърне в специфичен „вечен глашатай”, или в „гарант” на велики 
моменти, събития. Парадоксът, че като „сложи ръка” върху момен-
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та/конюнктурата, властникът може да се сдобие с шансове да разп-
ростре сянката и ехото на своята власт и в бъдещето, е вечен и неизт-
ребим за психиката, манталитета или маниерите на политиците от 
всички исторически епохи и типове общества.  

За никой нормален, образован и културен човек не е тайна, че 
политиката е способна (при определени обстоятелства) да уплътни и 
ускори, или да забави, преустанови хода и съдържанието на конкрет-
но обществено-историческо време. Тя може да превърне дадени ми-
гове, часове, дни, месеци или години в темпорални фрагменти, в кои-
то се поставят, решават цели, задачи, проекти и събития, които изиск-
ват за осъществяването си далеч по-крупни времеви отрязъци, ако те 
трябва да се извършат по нормален начин. Подобно – уплътнено и ус-
корено със съответна събитийност – време притежава коренно друга 
визия, различна атмосфера и отличаващ се пейзаж спрямо останалото 
– бавно, спокойно, мудно или привично нормално въртящото се – 
време на историята и живота. Както мъдро, а пък и великолепно казва 
народният поет Иван Вазов „за няколко дена/ тайно и полека/ народът 
порасна/ с няколко века”. В подобни редки, но и велики моменти ис-
торията се променя до неузнаваемост, а нейната събитийност протича 
в невероятно компресирани, крайно динамизирани форми и нива. И 
ако политиката е способна в най-великите си мигове да уплътни и ус-
кори историческото време, да скъси дистанциите между настоящето и 
далечното бъдеще, тя също така е и не по-малко „талантлива” да за-
държи или забави, а дори и да спре движението на актуалното към 
бъдното време, или да върти на празни обороти, да преповтаря (по 
своему) едно и също битие. Това обаче не означава, че при втория и 
третия казус политиката не се стреми и опитва да създаде и наложи 
такива символни инструменти и репертоари, чрез които да оповести и 
завещае на съвременниците или на потомците някаква своя „победа 
над времето”. При тези два случая политиката иска меркантилно или 
перфидно да използва времето без реално да го оползотвори по начи-
ни и със средства, които й „гарантират вечност”. Затова тези два ти-
пажа на политиката не са способни да оставят истински, но и трайни 
следи във времето, а оттам и в историческата „вечност” на конкретно 
взетото общество, макар че могат да оставят изобилия от документи 
или монументи, чрез които се опитват да внушат на съвременниците, 
или да убедят потомците, че са успели да „превземат времето”, да 
„покорят историята”, а следователно и да „победят вечността” с па-
метта за себе си, която са сътворили и завещали на своите съвремен-
ници, или на потомците си. А подобни конюнктурни спекулации и 
временни манипулации се наказват винаги по един и същи начин – 
чрез тяхното шкартиране и поглъщане от историческата забрава. 
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Тъкмо присъствията, а и действията на последната се оказват катего-
рични свидетелства за фалшивостта, обречеността на помпозно опо-
вестената победа над времето/вечността. 

Жаждата за реално или фалшиво обезсмъртяване е органично 
присъща за властта. Тя се ражда и нараства ведно с придобиването и 
укрепването на властта от субекта. Колкото повече власт притежава 
даден политически субект – лице, елит или партия, – толкова по-
силни и по-трайни са неговите щения да се сдобие с историческа не-
забрава. Защото всеки мъдър, истински политик или властник превъз-
ходно знае, че властта на и в конкретен момент е винаги преходна, 
неустойчива и обречена на последващи изменения, поради което ра-
зума и сетивата му са насочени към идното време, което единствено 
може да го дари с големи упования и надежди, че идеите, а и делата 
му ще пребъдат.  

Франсис Бейкън специално подчертава особената връзка меж-
ду забравата, паметта и безсмъртието. От една страна, той сравнява 
пришествието на забравата с природен апокалипсис, който се наблю-
дава в случаите, когато потоп или земетресение отприщват своите 
стихии. Тогава оцелелите от такива разрушения хора изглеждат мрач-
ни на вид и по дух, а и са като людете, обитаващи високопланински 
глухи местности. Те са се спасили от чудовищната стихия, но живеят 
в затънтени краища, но и не са свързани достатъчно активно с остана-
лия свят, не са съхранили никаква памет за всичко, което е останало и 
потънало долу, където стихията е вилняла с пълна мощ. А кошмарна-
та гледка на местата, където се случват трагичните произшествия, 
твърде много прилича на властта на забравата, която поглъща мест-
ности или цели страни така, че сякаш от тях не остава никой жив чо-
век.5  

От друга страна обаче, Бейкън предлага и съвършено друга – 
поетизирана – фабула за олицетворението и проявлението на 
не/забравата. Той припомня древно сказание, според което Парките 
държат края на нишката (на живота на всеки човек), на който обаче 
виси особен медальон, върху който е изписано името на дадения чо-
век. Когато настъпи фаталният час и ножът на Атропа безмилостно и 
невъзвратимо разсече тази нишка, тогава вихрите и поривите на вре-
мето поемат откъсналия се медальон и го носят известно време, дока-
то най-сетне го изпуснат във водите на реката на забравата – Лета. 
Над тази река се реят различни неземни птици, които прихващат с 
клюновете си носещите се медальони и за някое време ги носят със 

                                                 
5 Срав.: Бэкон, Ф. Сочинения в двух томах. М., 1972. Т. 2, с. 478. 
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себе си, после забравят за тях и ги изпускат да потънат във водите на 
Лета. Сред тези чудновати птици има и няколко лебеда, които също 
от време на време прихващат с клюновете си някой медальон, но пък 
го отнасят в някакъв далечен и прекрасен храм, който е посветен на 
Безсмъртието.6 А от това е ясно, че безсмъртието или незабравата са 
съдбовно свързани със сакралността, докато за забравата свещеното 
или профанното са без значение, и те са равни пред нея.  

За да остане в селенията на Вечността, за да вгради името и дело-
то си в Пантеона на безсмъртието и незаличимата памет, субектът трябва 
да извърши такива неща, с които да се окаже не толкова като средство на 
времето, колкото като негов повелител. Той следва да огъне времето по 
начин, при който миналото, настоящето и бъдещето по особен начин се 
привличат и преплитат в и чрез определени образи и техните послания. 

В този смисъл дискурсите за политическата забрава никога не 
обрисуват, нито пък се възползват от визиите на евклидовото прост-
ранство, с неговата равнинност, но и прозрачност на всичко, което се 
намира по повърхността му. Тъкмо напротив, политическата забрава 
органически се нуждае от специфични Риманови пространства, които 
са способни да прикриват, или – при определен зрителен ъгъл, – да 
откриват съответни гледки, които от друга позиция са невидими, или 
не се проявяват по аналогичен начин. Подобни Риманови пространст-
ва са способни да обусловят известна загадъчност, но и интригуващи же-
лания да бъдат посетени, уловени и разбрани от сетивата и от мислите. 

На големия руски учен Лев Гумильов дължим оригиналната 
идея и концепцията за пасионарността, т.е. за тези „звездни момен-
ти” в историята на дадена човешка общност, на някой народ, когато 
се раждат велики исторически личности и мъдреци, които съумяват 
да прогледнат отвъд пелените на настоящото, но и да разкъсат пран-
гите на унаследените и придобитите (по традиция и инерция) зависи-
мости и обвързаности, за да вкарат по-бързо, пък и по-цялостно бъ-
дещето в настоящето.7 Пасионарните моменти/периоди са свързани с 
невероятни изблици на особена енергия, която дава възможност вре-
мето да се скъси, историята да се прескочи, а човекът и човешкото 
да се осъществят по исторически непознат, творчески, но също и ра-
дикален начин.8 Те винаги са символ и въплъщение на изключително 
страстно и активно отношение, но и на действие във време-

                                                 
6 Срав.: Бэкон, Ф. Сочинения в двух томах. М., 1971. Т. 1, с. 175. 
7 Виж подр.: Гумилев, Л. Етногенезисът и биосферата на Земята. Варна, 

2007.  
8 Пак там, по-специално шеста част на книгата. 
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пространството на съответни социо-исторически конфигурации. Те 
никога не са белег или продукт на равнодушие, пък и на бездействие 
на социалния субект. Именно пасионарните личности и пасионарните 
периоди в историческата биография на конкретни държави и общест-
ва се оказват най-сигурните, а и най-могъщите фактори за победите 
над времето, но и за превръщане на вечността в пантеон на безсмър-
тието им. Същевременно, те притежават една уникална характеристи-
ка – необикновено заразителни са, поради което пасионарната индук-
ция се мултиплицира бързо и в различни посоки сред хората.  

„Превземането на времето” е постоянна и първостепенна зада-
ча на всяка една политика, която се решава във всеки един банален или 
екстремален момент на нейното функциониране. Затова и няма поли-
тика, която да е напълно безразлична и безучастна, или която по своему 
да не цени времето като фундаментален, или даже и като съдбоносен 
ресурс за осъществяването на нейни явни, или завоалирани намерения, 
цели, планове и сценарии. 

Същевременно „атакуването и окупирането на времето”, освен 
че се решават във всеки момент от битието на действащата политика, 
притежават своя много специфична метафизика, която отправя взор и 
интерес, а и прави дискретни жестове не толкова към конкретни еди-
ници от историческо или социално време, колкото към безкрайността 
и към Вечността изобщо, към възможността последната да е специ-
фичен символ и въплъщение на колосалната роля и значимост, която 
Политиката е изиграла в него и в нея. Тази своеобразна политическа 
метафизика винаги е насочена отвъд пределите на реално течащото 
време. Тя е явно или дискретно ориентирана към всевъзможни рав-
нища и форми на вечността, към нейното „приобщаване” и експлоа-
тиране за целите и делата на пулсиращото „сега”. Това особено по 
своето изображение, тълкувание, но и предназначение „сега” се оказ-
ва дискретна, фатална връзка и зависимост между настоящето и бъ-
дещето; между реално течащото и уловимо актуално време, от една 
страна, и непредставимото като цялост и неуловимото по необятност-
та си време, каквото е единствено вечността, от друга страна. Но това 
„сега” не е тотално откъснато и спрямо миналото, чиито сенки или 
призраци по конкретни начини, в съответни форми и степени бродят 
и в неговото съзнание, и битие. 

Впрочем, именно вторият аспект е фундаментално значим за 
политиката, защото политика, която живее единствено и само заради 
своето моментно функциониране, е и сигурно обречена на своята – 
историческа, социална или чисто политическа – забрава. Такава поли-
тика се страхува от съда на времето и историята, макар и да не го 
признава гласно, или забележимо. Тя прави всичко, което е по въз-
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можностите или силите й, за да хвърли своите тежки и мрачни сенки 
върху хоризонтите на историческото бъдеще. Същевременно тя вина-
ги гледа подозрително, недобронамерено или кръвожадно към този 
хоризонт, защото е наясно, че пред „съда на времето” всичко е отно-
сително и преходно. Пред този съд нищо политическо няма „желяз-
но”, нито (още по-малко!) „вечно алиби”. За политиката времето ви-
наги притежава определена цена и роля само доколкото може да обс-
лужва потребностите, интересите или телеологиите на нейното нас-
тоящо битие. Подобно отношение към времето никога не позволява 
на политиката да го използва по най-правилния и най-добрия начини 
в чисто исторически или пък хуманистичен аспект. Няма как да живе-
еш с мисълта и делата единствено и само за момента, а пък да се на-
дяваш на вниманието и признанието от страна на Вечността, протяж-
ността на Времето!  

Обратно – истинска политика е единствено или най-вече тази, 
която разрешава проблемите и дилемите на настоящето, не за да го пре-
повтори, увековечи в просторите на бъдещето, а единствено и само за 
да даде определени шансове, но и по-широк терен „кълновете” на исто-
рическото бъдеще да се засеят и дори да започнат да се поникват още в 
пределите на пулсиращото настояще. Именно затова политиката мо-
же/трябва да „превземе времето” единствено и само когато успее не 
само символно, но и практически да превъзмогне неговите конкретни-
исторически дадености и предели; когато съумее да пробие отвъд тях; 
когато гледа и действа не само, не толкова в самото настояще, колкото 
и най-вече в бъдещото време, което пък ще осъди по своему нейното 
настояще. Но, за да си присвои бъдещето и да си гарантира благоск-
лонността или признанието на Вечността, Политиката трябва да е спо-
собна на себеотрицание и саможертви, при които настоящето се прев-
ръща в „олтар” за жертвоприношения в името на по-добро бъдеще. То-
ва е изключително трудна, дори понякога даже съвършено непоносима 
мисия на, за Политиката, а още по-неприемлива е тя за онези политици, 
които искат само да живеят не за политиката, а от/чрез нея. Такива 
политици са обречени на сигурно забвение. И това може би е по-добра 
участ за тях, понеже има възможности да останат в паметта като сим-
воли на лоши, отвратителни, ужасни идеи или дела, които да не бъдат 
забравени от потомците, а имената им да се окажат емблеми и на най-
големите падения на човешките качества.  

В този особено деликатен контекст Политиката винаги има 
особени връзки и отношения с проблема за смъртта и безсмъртие-
то, които пък се случват, но и измерват единствено, или най-вече с 
Времето, и с неговата обикновено неотвратима преходност, или с не-
говата Вечност. Това е така, понеже Времето бележи ограничеността 
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и смъртността на нещо/някого, но Вечността символизира, а даже и 
гарантира безсмъртието на нещо, или на някого в нея. Оттук произти-
ча това неистовство политиците да се стремят и опитват да „оставят 
следи” за себе си не само в своето Време, а и отвъд неговите предели, 
тоест във Вечността. 

Смъртта е съдбовният знак, а и най-страшното въплъщение на 
тленността, преходността, ограничеността и невъзвратимостта на времето 
в историята и човешкия живот. Тя няма реална алтернатива, нито пък ре-
ципрочна компенсация. Нейна единствено възможна алтернатива е само 
безсмъртието, което обаче е практически невъзможно, ако се отнася до 
индивидуалния човешки живот, или до творенията, създадени в и от него.  

Всичко родено е достойно/обречено със сигурност да умре – 
този е безпощадният категоричен императив на Времето. Тази е беза-
пелационната присъда на Вечността! Но въпреки тази безнадеждност 
Човекът (като род, вид или индивид) се оказва склонен да търси и 
способен да намери брод през потока на Времето, път към и във Веч-
ността. Това той може да постигне само по начин, който другите жи-
ви същества не знаят и не умеят. Този начин сплита в особен възел 
моментно изтичащото време и безкрайната вечност, при което те си 
правят взаимни реверанси и особени услуги – изплъзващото се време 
се застоява, застива по своему във вечността, но пък тя надниква в и 
осветява неговия профил.  

След като е практически непостижимо, безсмъртието има 
един-единствен шанс да присъства и влияе в пределите на човешкото 
съзнание и битие – чрез символизацията на безсмъртието, която по 
своему превзема не толкова ограниченото, колкото вечното време, 
самата вечност; която превръща вечността в доказателство за цен-
ността на някое време. Това обаче е и велик парадокс на човешкото 
мислене или поведение: как в отделните микроскопични късчета на 
времето може да се вкара вечността, или как безкрайността на веч-
ността може да се компресира и блокира в рамките на крайното време 
на човека. 

Фигуративно или метафорично казано, безсмъртието е не само 
своеобразна символна инвестиция на настоящето в бъдещето или пък 
молба на първото пред второто. То е и много специално ходатайство 
на Вечността пред Настоящето с обещанията да възприема символни-
те мандати на нещо от Настоящето дори в пределите на Бъдещето. 
Обещания, които не вечността сама по себе си, а нейните образи и 
символи в човешкото съзнание и битие предизвикват, а и насърчават 
упования и надежди на човека в нея. 

Всъщност ако реалното човешко битие има неизбежен време-
ви хоризонт, то в някакво друго отношение може да притежава и по-
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дълъг, а дори и оповестен като вечен хоризонт. Това е практически 
възможно единствено чрез изобретение и потребление на неговото 
символно инобитие, което е способно по специфичен начин да прео-
долява гравитацията на течащото, преходното и ограниченото време, 
а и провъзгласява великото царство на вечността, която е призована и 
призвана (по символен начин) да обслужва реално течащото време. 

Единствено и само определени типове представи за безсмър-
тието дават имагинерната възможност безусловната неподвластност 
и независещата от нищо друго безкрайност на вечността да се окажат 
временно похитени и оползотворени, т.е. поставени „в разположение” 
на тленния човек (като род, вид или индивид), чрез което той да има 
съответни възможности да „арестува” вечността само в и чрез своите 
трансценденции. Вярата в безсмъртието е винаги изумително биту-
ваща вяра във възможността Вечността да бъде пленена в и от Мига. 

Колкото и да са ефимерни, или практически неосъществими 
докрай, подобни възможности съвсем не са безинтересни или незна-
чителни за всяка една политика. Както всяка Политика, така и всяка 
Идеология проявява „вечен интерес към временното”, но също така 
(телеологизиран и инструментализиран) „временен интерес към веч-
ното”. Да може да превърне временното във вечно и вечното в момен-
тно – това е открай време висша цел за всяка политика, всяка идеоло-
гия, която иска да бъде във времето, а и да печели от него. Само така 
животът може да се обезсмърти, или пък чуждото безсмъртие да се 
усмърти. 

Поне така е било в продължение на цялата еволюция на чове-
чеството – от праисторически времена доскоро, до преди няколко де-
сетилетия, т.е. до средата на ХХ век, когато представите за безсмър-
тието и „експлоатацията” на Вечността придобиват съвършено друг 
смисъл, друг формат и други – вече не само идейни и практически – 
измерения, които не са свързани единствено и само с нейните чисто 
символични употреби. Защото съвременното развитие на науката, 
както и на високите технологии позволява да се формулират и утвър-
ждават надежди, които никога преди това не са имали реален фунда-
мент. Науката и високите технологии поставят проблемите/дилемите 
за връзките и зависимостите между смъртта и безсмъртието в коренно 
различна светлина, в кардинално различен вид и в радикално проме-
нен статус спрямо всичко онова, което е добре познато от, или даже е 
и вече забравено в досегашното развитие на общочовешката история. 
Темата за смъртта и безсмъртието може/трябва да се постави, ала и 
реши по съвсем нов начин. 

Идеи или визии за живот на душата след смъртта, за живот в „от-
въдни светове” съществуват открай време. Раймонд Моуди отбелязва, че 
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още в „Тибетската книга на мъртвите” може да се откритият пасажи, в 
които се пише за преживяванията на човешката душа, която вече е напус-
нала тялото, пък и която (за известно време) се установява в непонятно за 
нея забвение, или в особена пустота, която не е физическа по природа.9  

Нещо обичайно е хората да представят в своите обяснения 
забравата като някаква форма на смърт. Нали привилегия или не-
отменен закон за Вечността е да изтрива, да забравя за онова, което 
някога, някъде или заради нещо/някого се е случило във Времето! 
Нали забвението се асоциира с вечна и непреодолима пустота, в която 
всичко се разсейва или изчезва завинаги! Ако това, все пак, или въп-
реки всичко, има някакъв съществен резон, то не би ли било естестве-
но хората да считат, че именно паметта е някаква особена, достъпна 
форма и на относително безсмъртие; понеже тя възкресява – чрез 
възпоминания – неща, които сякаш са „умрели” до този миг. Те не 
съществуват, нито присъстват в мислите или в емоциите на човека, 
докато той не си ги спомни. Те придобиват живот и битие, видимост и 
стойност едва след като са напуснали зоната на мрака и мълчанието, 
светът на забравата, в която за известно време са пребивавали. Както 
приказната животворна целувка, която разбужда от дълбокия и дъл-
готраен сън лиричния герой, така и „целувката” на възпоминанието се 
оказва съдбовна, за да дари с нов живот онова, което (уж) безвъзврат-
но е потънало в бездните на съответна забрава.  

Тази деликатна възможност обаче ни изправя пред много 
сложни въпроси. Една част от тях се отнасят до това как трябва да 
разбираме смъртта и безсмъртието, в т.ч. и тяхното проециране, „реа-
лизиране” в забравата, или чрез мнемоничните „възкресения”. Изк-
лючително важен в този контекст е въпросът дали забравата гаранти-
ра сигурна, „вечна смърт” на конкретна памет, понеже историята или 
обикновеният човешки живот постоянно сервират всевъзможни изне-
нади, при които уж изчезналото завинаги се оказва живо, въздейства-
що на живота. 

Ако смъртта може по някакъв особен начин да се отложи или 
пък, което е дори още по-странно, да се превъзмогне, дори когато тя е 
факт, нещата коренно се променят. Защо? Защото в подобен случай и 
статусът на забравата трябва кардинално да бъде променен! На прак-
тика или поне мислимо, това означава, че в подобна констелация заб-
равата би могла да бъде отложена за известно – неопределено – вре-
ме, или дори да бъде напълно победена в исторически смисъл; т.е. да 

                                                 
9 Виж подр.: Моуди, Р. Жизнь после смерти. Исследование феномена 

продолжения жизни после смерти тела. М., 1976, с. 47.  
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не съществува реалността на „вечната забрава”; поне в хипотетичен 
порядък и при условие, че е съпроводена от свръхвисоки технологии, 
които гарантират колосална „далекобойност” в просторите на времето 
и историята. 

Иначе казано, чрез съответни технологии става възможно или 
реално постижимо забравата да бъде специфично и манипулативно 
„курдисвана” за не/определен период; да бъде функционираща, след 
което обаче – при нужда, или по значим повод – да бъде преустанове-
на и, вместо с нейното битие, хората да се срещат с контролирани, т.е. 
управлявани форми на паметта, които изваждат на повърхността на 
живота образи, послания, идващи от далечно време. 

Дали тази възможност се оказва ужас или – обратно, – живот-
ворен шанс за политиците и идеолозите?! Сигурно, както едното, така 
и другото може да бъде валидно! Защото властниците и демагозите 
във всички исторически епохи и във всички типове общества спекули-
рат и манипулират хората чрез представите и за паметта, и за забравата.  

Тези хипотетични предположения не са само абстрактни фан-
тасмагории. В науката от десетилетия се водят спорове за възможнос-
тите и практическите реализации на криобиологията и на имморта-
лизма. Става дума за поставянето на живи, а най-вече на мъртви тела 
в условията на ниски температури, които да съхранят някои процеси в 
техните тъкани, за да може след известно – в някои случаи и неопре-
делено, – време чрез бъдещи високи технологии въпросните замразе-
ни тела да бъдат „събудени”, възстановени или „върнати към живот” 
при съвсем различни обществено-исторически условия. 

Подобно замразяване на живота, в т.ч. не само на тялото, но и 
на мозъка, на духа на човека създава исторически непознати и крайно 
предизвикателни прецеденти. Няма ли шанс чрез неговите процедури 
образите на паметта и забравата да променят съществено своите досе-
гашни визии? Не е ли възможно – в неговия специфичен контекст – 
забравата да се представи в качеството на временно „замразе-
на/изстудена памет”, която след не/определено време може отново да 
бъде събудена за живот, но и „задействана”? Няма ли начин това да 
бъде особена „смърт”, или пък, още по-точно казано, „кома” за па-
метта, която обаче очаква след време, т.е. при определени обстоятелс-
тва в бъдещето да бъде освободена от своите задължения, за да може 
(на нейно място) да се появи възкресението на мнемониката на под-
ложения на подобни своеобразни процедури човек? Няма ли шанс 
чрез подобни (нереални днес) възкресения да се осигури „безсмъртие 
на паметта”, което се възползва от високо-технологичните екстри на 
забравата, приела криогенна форма? И няма ли възможност чрез по-
добни технологии вечността на забравата да се окаже не толкова веч-
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на; не забрава до края на живота на човека като род, а само до някое 
време?  

Колкото и странни, и шокиращи да са такива въпроси за днеш-
ните стандарти на здравия разум, на обикновения разсъдък, колкото те 
да липсват в научното поле, особено в това на философията на полити-
ката, те все пак имат своеобразен резон и трябва да се изучават.  

Роберт Етинджер е един от пионерите в тези изследвания. Той 
дръзко развива идеите, че посредством криостасиса са възможни „победи 
над смъртта” на живите организми, а и че този метод може да „депони-
ра” мъртвото тяло до онзи знаменателен момент, в който то (с преди това 
непознати методи) да бъде върнато към живот в нова среда.10 

Нещо повече: Етинджер разпалено дебатира и по възможнос-
тите паметта да бъде увредена, или съхранена, когато бъде подложена 
на особени „криогенни терапии”. Според него, ако някога страховете 
са били в подкрепа на първата версия, т.е. че замразяването неминуе-
мо води и до унищожение на съществуващите неврони, т.е. на паме-
тови корелации, то по-късно науката доказва, че подлагането на по-
добни терапии не наврежда на паметта. И той прави съответни разяс-
нения и обяснения защо и как не динамическата, а статичната памет 
се оказва много по-удобна и по-способна да понесе бремето на тези 
процедури.11 

Ако Етинджър страстно се опитва да убеди своите читатели в 
изключителните възможности и ползи от замразяването, които при-
тежават и свои икономически ефекти, дали не е възможно да се лан-
сират такива асоциации и спрямо политическата забрава? Нали ней-
ната специфична проблематика е неразделна част от тоталната проб-
лематика за битието или за възможните инобитиета на паметта изоб-
що, на всяка нейна вариация! Нали неврофизиологическата основа на 
политическата памет или забрава не се отличава по нищо от неврофи-
зиологическия фундамент и механизъм на паметта/забравата изобщо, 
по принцип?! 

Впрочем, шокиращата екстравагантност на идеите на Етин-
джър съвсем не е самотна в пространството на науката и за духовните 
търсения и душевните упования на съвременните хора. В определена 
нейна подкрепа могат да бъдат доведени и „легионите” на други на-
учни визии и аргументи, които косвено да укрепят нейната логическа 
„крепост”. В този план особено полезни, например,  могат да са идеи-

                                                 
10 Виж подр.: Эттинджер, Р. Перспективы бессмертия. М., 2002. 
11 Пак там. 
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те на Майкъл Талбот за холографската вселена12, според които лич-
ната памет на всеки човек носи в диалектически снет вид в себе си 
паметта не само на цялото човечество, на неговата еволюция, но също 
и тази на природата, т.е. на космоса. Освен това, невероятният опти-
мизъм на подобни екзотични идеи се състои в това, че според тях, до-
ри след физическата си смърт човек не изгубва съхранената „съкро-
вищница” на своята лична, но чрез нея и на вселенската памет, а я 
препредава във всемира, в т.ч. и на всички живи или бъдещи поколе-
ния, или индивиди. 

Запленените и ентусиазираните поддръжници на подобни 
идеи създават и публично разпространяват и кореспондиращи им хо-
листични визии за едно вероятно историческо бъдеще, в които ще бъ-
де вече напълно възможно да се възпроизведе тоталната холографска-
та матрица на всичко, което се случило се в миналото, настоящето и 
бъдещето. Матрица, която по феноменален начин репрезентира целия 
времеви континуум.  

В такава посока развива идеите си и Б. Гершунски, който убе-
дено твърди, че не само е нужно, но е и практически възможно да се 
създаде огромна мнемонична банка, гигантски пантеон на безсмърти-
ето, където да бъдат съхранени, експонирани информации и матери-
ални свидетелства за всички хора. С подобна високо отговорна дей-
ност ще се занимават специално подготвени кадри. Това не е всичко, 
защото Гершунски развива даже изумителната идея, че след време ще 
бъде и практически възможно, – разбира се, под контрола и управле-
нието на визираните кадри – да се провеждат своеобразни сеанси (по-
добни на спиритическите), при които мнемоничните образи, душите 
на хората от всички поколения (мъртви и живи) да общуват взаимно, 
полезно помежду си. По този начин огромната съкровищница на чо-
вешки знания, умения, таланти, духовни и други постижения няма да 
бъде погълната от бездните на забравата и смъртта, а ще бъде посто-
янно на разположение на хората от различни епохи и общества, които 
си общуват.13 Ако това е възможно, няма ли тогава да е сигурна побе-
дата над забравата и то чрез вечността? 

Естествено, подобни визии или пък такива изумителни шан-
сове благоприятстват постулирането, легитимирането на паралелно 
съществуващите теории за криогенезата. Защото, ако, наистина, е 
възможно „консервирането” на тоталната вселенска памет в персо-

                                                 
12 Виж подр.: Талбот, М. Холографската Вселена. С., 2004. 
13  Срав.: Гершунский, Б.С. Культура памяти на пороге третьего тысяче-

летия // Педагогика. – 2000. – №2, 90-102. 
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налната мнемоника на отделния субект, както и нейното утилитарно 
„дехерметизиране” – при определени обществено-исторически усло-
вия и с високо технологични инструментариуми, тогава проблемът за 
смъртта на човека/паметт/душата ще поеме по съвсем друга орби-
та, при която човекът, паметта и душата може би ще се сбогуват с до-
сегашното си проклятие – да бъдат обречени на необратима смърт, – а 
ще се сдобият с фантастичните (за нашата съвременност) шансове да 
станат вечни или безсмъртни, или (чрез съответни високи 
технологии) тази им – сега невъзможна, непостижима – вечност или 
безсмъртност да бъдат гарантирани – исторически, социално, поли-
тически, културно, морално, и т.н.  

Впрочем, далеч преди тези сциентистки и екстравагантни раз-
мишления Морис Бланшо патетично сервира в своето произведение 
„Очакване забвение” парадоксалната идея дали всъщност похитеното 
от или погубеното в забвението не се предпазва по този начин от заб-
равата, или дори дали то не е някакъв специфичен, непонятен на хо-
рата начин те да помнят.14 Нещо повече, лиричната героиня на Блан-
шо се вдъхновява от собствената си идея, че забвението не само раз-
сейва, но и събира15, и че то поражда безлично възпоминание, което е 
равносилно на забравата16, която е лишена и от личностни качества, 
или свойства.  

Подобни съществени сходства между политическата забрава и 
забравата изобщо предполагат дефинирането на редица твърде необи-
чайни и сложни въпроси, които досега не са били в обсега на общест-
вените науки, в т.ч. дори особено пък в този на политологията.  

Ако пренесем въпросите на Етинджър в сферата на политика-
та, вече ще имаме нови възможности за питания, досега незабелязва-
ни по хоризонтите на политическото. В какво се състоят „тайнствата” 
на политическата забрава откъм нейните връзки, отношения, зависи-
мости с и влияния върху икономическите ангажименти на политика-
та? Може ли да носи икономически, други социални ползи/вреди по-
литизираната забрава? Възможно ли е с „икономиката на забравата” 
да се оздрави социополитическата среда? Или как тя може/следва да 
се използва, за да навреди на обществено-политическия живот, който 
даден политически режим се старае и опитва да налага, но и възпро-
извежда? Трябва ли да има стратегическо планиране на „икономиката 
на политическите забрави” или тя следва да се остави на стихиите на 

                                                 
14  Срав.: Бланшо, М. Ожидание забвение. М., с. 24. 
15  Пак там, с. 25. 
16  Пак там, с. 29. 
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свободната конкуренция и отворения пазар? Доколко „централното” 
планиране и управление на „икономиката на политическите забрави” 
може да бъде притеснено, изненадано или фатално дискредитирано, 
елиминирано от нелегитимни, нови играчи в пазара на политическите 
ценности, норми и „продукти”? Какви са времевите хоризонти, пък и 
социалните гаранции за ефективното действие на инструментално 
произвежданата и консумираната от обществото политическа забра-
ва? С други думи казано, какъв може/трябва да е нейният допустим 
„гаранционен срок”? Кои са основните добродетели и пороци, цирку-
лиращи в пазарните ниши на забравата? По какви счетоводни крите-
рии и практики следва да се правят „ревизиите” на паметта? Каква е 
тайната логика в „пазарните обороти” между политическата забрава и 
паметта? Възможно ли е с тази забрава да се ускоряват/забавят ико-
номическите преобразувания? Как и защо политизираната забрава 
стабилизира или разбива националната/социалната държава? Как тя 
се отразява на възхода/погрома на стопанството на социалните нрави?  

Кой субект тогава ще определя пазарния курс и специфичния 
трансфер между замръзналите и съживените забрави! 

Какви точно ще са връзките и зависимостите между полити-
ческата икономия на забравата и духовния подем или провал на конк-
ретно общество? Кой създава или налага икономическите „моди” в про-
изводството, разпределението, обмяната и потреблението на забрави?  

Кой формира, легитимира институциите, практиките на пазара 
на политическа забрава? Приложими ли са шокови доктрини и тера-
пии на паметта чрез политизираната забрава? Къде се намират авто-
ритетните борси, диктуващи пазарите на политическата забрава? В 
състояние ли е тя да вдига или срива пазарния курс на определени 
паметови трезори? Може ли тя да задържа обновление-
то/амортизирането на продукциите на дадена памет? Докъде могат да 
стигат „иновативните” модуси на изкуствената политическа забрава? 
Трябва ли да има „свободни пазарни пространства” за изявите на та-
кава памет? Нужни и допустими ли са свободни конкуренции между 
различни центрове/модуси на забрава? Възможни ли са глобал-
ни/европейски/регионални/национални директиви и техники за про-
изводство, дистрибуция, обмяна и консумация на политизирани заб-
рави и памети? Дали изкуствено предизвиканата и поддържаната по-
литическа забрава не е специфичен пазарен инструмент или прийом, 
чрез който се предизвикват или възпроизвеждат някои „хи-
пер/инфлационни вълни” на историческата/политическата памет в да-
дени конюнктурни (за такива експерименти) ситуации, а и от полза за 
някои политически „играчи”? Дали такава забрава радикално и тотал-
но не подменя „невидимата ръка” на паметта с невидимия контрол на 
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инструментализираната (по политически причини и идеологически 
сценарии) забрава? 

Свидетели сме, че нито един от тези немаловажни въпроси 
поне досега дори не е повдигнат от родните философи на политиката, 
още по-малко пък и от отечествените политолози, което съвсем не оз-
начава, че подобни проблеми са фиктивни, маловажни и безполезни. 

Ако някои политически субекти не „пасват” на даден общест-
вено-исторически, политически контекст, не е ли по-добре (при ситу-
ация на замразяване), вместо да бъдат завинаги стигматизирани чрез 
ненавистна или убити с вечна забрава, те да се положат в други кап-
сули за криогенизация (чрез временна забрава)? За да може – след 
време, ако възникнат нови условия и благоприятни обстоятелства, ко-
ито изискват подобни типажи, – те да бъдат възкресени; сиреч отново 
внедрени в „икономическия оборот” на политическия живот. В такъв 
смисъл, те ще са като далечна и предвидлива инвестиция, която чака 
своя звезден час, а съвсем не е разпиляна и хвърлена напразно в ко-
нюнктурата на днешните реалности.  

Такава странна фикция притежава не само ресурс в чисто ико-
номически план, но и в морално-етически, или в политико-нравствен 
аспект. Знаем от историята, а и от нашето драматично преходно жи-
тие-битие, че е възможно и практически се случва лица, които не са 
напълно или достатъчно виновни за осъществени пропуски или про-
вали в държавното управление, а пък и в политическата драматургия, 
да понасят несправедливи присъди, и да се подлагат на унижения и 
оскърбления, публично опозоряване или обезсмисляне на техните чо-
вешки натури и крах на професионалните им кариери. Както се казва 
метафорично във фолклорната наша сентенция „покрай сухото, гори 
и суровото”. 

Естествено, подобни несправедливи наказания на невинни или 
на недостатъчно прегрешили политически фигури се отразяват много 
тежко върху техния патос и етос. Ако не физически, поне символич-
но, политически и морално те напълно ги нараняват, травмират, дори 
може да ги убиват в социален смисъл. Такива фигури вече не стават и 
годни, а и способни за „възкресение” при нови, коренно променени 
реалности и нрави. Дори да направят опит в тази посока, най-
вероятно няма да успеят, понеже зловещото бреме на миналото про-
дължава да тегне, а споменът за него им пречи по пътя в новото вре-
ме. В този смисъл те могат да станат невинни, недостатъчно виновни 
жертви на съвсем преднамерено изфабрикувана памет, която да об-
лекчава и ускорява придвижването на одиозните спомени за тях към 
отечествените територии на историческата и политическата забрава, 
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което естествено, ще бъде некоректно или крайно нечестно спрямо 
техните реални деяния. 

Възможен обаче е точно противоположният казус. При него 
политиците съвсем умишлено и систематично провокират конструи-
рането и публичното легитимиране на определени деформирани заб-
рави за своите провинения, прегрешения и престъпления, или пък 
правят всичко необходимо някои от последните да бъдат и завинаги 
забравени. Това е онзи специфичен случай, когато самите политици 
страстно желаят „спасителните мисии” на някоя забрава, която по ин-
струментален начин може да бъде умишлено предизвикана, временно 
задействана или удължена.  

В този аспект историята и политическият живот ни „сервират” 
различни опции, които могат/трябва да бъдат сериозно проблемати-
зирани, но и правилно разтълкувани, просто защото тяхната (чисто 
политическа, икономическа, социална, културна, морална или друга) 
значимост и „цена” съвсем не са пренебрежими за настоящето или 
бъдещето.  

Смъртта притежава и много лица и бития. Тя съвсем не се 
свежда само до една единствена форма. Тя не е само физическо, био-
логично нещастие, но може да притежава своите особени проявления 
и в живия човешки дух, в психиката и морала на човека. Тя може да 
се превърне в своеобразен (исторически или социокултурен) фено-
мен, чиито мрачни сенки да легнат върху по-големи, или по-малки 
исторически отрязъци от време. Социалната, моралната или полити-
ческата смърт на даден субект е различна от физическата му. Това не 
значи, че той я понася по-леко, че не изпитва мъки, страдания в нея, а 
че, за разлика от чисто физическата смърт, той може да изважда ня-
какви поуки от нея, да я използва по особени начини, за да промени и 
продължи (нататък) жизнения си път.  

Нравствено или политически унизеният, смазаният, опозорени-
ят човек може да иска да „загуби паметта” си за злочестите или зло-
щастните мигове, свързани с неговото публично падение, с моралната 
му дискредитация. Вместо кошмарните спомени за тях, той може да 
предпочете бягство в забравата за изживяното. Това е особена „емигра-
ция” от паметта, която предизвиква болезнени образи и прикрива със-
тояния в душата, а същевременно може да се използва като претекст и 
начин за спасение от такива спомени. Затова е резонно индивиди или 
групи, страдащи от сериозни и дълготрайни травми на паметта, да ис-
кат в моменти на отчаяние и дори постоянно да ги постигне забрава за 
техните трагични случки, преживявания, да намерят покой от лошите 
спомени чрез тяхното прокуждане в бездните, потъване в мрака на ис-
торическата и личната забрава. В подобни кризисни ситуации такива 
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субекти искрено желаят да прекъснат „безсмъртието”, „вечното при-
съствие” на потискащите, гнетящите ги спомени. Вместо тях, те искат 
на хоризонта на тяхното съзнание и битие да се появи изцяло залича-
ващата ги забрава. Представите за несъмнено облекчаващата роля и 
единствено спасителната мисия на забравата присъстват във всички ис-
торически епохи или типове общества, в жизнения свят на всички хора, 
когато се свързват със съкровени искания да неутрализират, или с ин-
тимни желания да елиминират по дискретен начин травмите на памет-
та, които преследват, мъчат субекта им.  

Не случайно Пол Рикьор солидно акцентира на онзи особен 
„пункт”, който не е място (в обичайния смисъл на думата), а е хори-
зонт, в който се пресичат умиротворената памет и щастливото забве-
ние, където се срещат, но и спогаждат забравата и прошката.17 При 
такъв контекст забравата дезавуира паметта и отстранява верността 
към миналото, а прошката заличава миналото и се примирява със 
същността му, която се премахва при сливането на такива хоризонти 
(тълкувани в Гадамеровския контекст), но и при тяхното придвижва-
не, т.е. при тяхната незавършеност и вечна подвижност, постоянно 
отдалечаване от субекта.18 

Всъщност искреното или съзнателното желание да се забрави 
нещо потискащо е тъкмо този спасителен начин субекта да се отдале-
чи от хоризонта на неговата непоносима болезненост и да се придви-
жи към хоризонта на неговата изоставеност, ненужност или забрава. 

Такива желания и опити са свързани не само със злощастната 
всекидневна орисия на простосмъртни хора, но и с мъчителните и 
трудни премеждия на политически особи, които дават всичко само за 
да избягат самите те или техните съвременници от одиозни спомени 
за тях, които ги дискредитират и сатанизират, или несправедливо ги 
измъчват. 

В този смисъл „погребването” на конкретни спомени, тяхната 
„смърт” се оказват символ и въплъщение на определени желания 
„животът да продължи”, но без тяхното наличие, а и без тяхната – 
практическа или духовно-символна – власт. По тази причина такива 
„погребения” и подобни „убийства” на паметта не са валидни само за 
отделни – травмирани – индивиди, но така също за определени соци-
ални групи или политически формации, дори за солидни институции, 
които искат историческите, политическите им биографии „да се спа-
сят” от нежелани присъствия и влияния на лоши спомени, и да се из-

                                                 
17  Срав.: Рикер, П. Память, история, забвение. М., 2004, с. 573. 
18  Пак там, д. 574. 
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чистят от паметови следи, които миналото е завещало, или настояще-
то създава в момента.  

В две култови научни изследвания – публикувани в книги, но-
сещи еднакви заглавия „Човекът пред лицето на смъртта” – на Филип 
Ариес и на Станислав Гроф, заедно с Джоан Хелифакс изобщо не се 
дават никакви задоволителни отговори на въпросите за политическите 
характеристики, специфики, измерения, а и въплъщения на смъртта – 
както в личната екзистенция на човека, така също и в битието на об-
ществото.19 

Владислав Янкелевич (в изследователските си щурмове в де-
ликатната проблемна територия на смъртта) подчертава, че не е вяр-
но, че човек е безсмъртен, но също толкова е и невярно, че той не е 
безсмъртен20; че подобни душевни терзания объркват човека в опити-
те му да намери най-верния отговор и на дилемата: кое е по-добре – 
краткият и ярък живот, или призрачната вечност21 на обещаните веч-
ни спомени на другите хора. И, ако натрупаните в досегашната исто-
рия на човечеството опит и мъдрост не дават шанс (поне засега!) да се 
мислят друг тип отношения между смъртта и безсмъртието, а оттам и 
между паметта и забравата, трябва ли човекът (като род, вид и инди-
вид) да се обезнадеждава и обезкуражава в безконечните си упования 
и в неистовото преследване на други комбинации и практически ре-
шения радикално да преобърне статуквото, за да може да контролира, 
регулира смъртта и дори да възражда покосените от нея за живот? И 
не бива той ли да хвърли много повече усилия и средства в криогене-
зата, като особен Архимедов лост, който може да преобърне дори 
Смъртта, но вече в полза и на Живота?  

Човек обаче понякога може да бъде принуден да забрави нещо 
от миналото си, да се сбогува задълго под натиска на политическите 
реалности, нрави и институции с някои „архиви” на своята памет, ала и 
насилствено да възприеме конкретни политизирани забрави за него. 
Под влияние на конюнктурата или в името на изгодното бъдеще той 
може да трайно „замрази” солидни части от своята памет, като ги охла-
ди със забрава, която е временна или вечна. 

Впрочем, тук същественият проблем е дали подобна – вре-
менна или вечна – забрава е истинска и дали тя не е превърната фор-

                                                 
19  Виж подр: Арьес, Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992, но така 

също и книгата на Гроф, Ст., Хэлифакс, Дж. Человек перед лицом 
смерти. Киев, 1996. 

20  Янкелевич, В. Смерть. М., с. 419.  
21  Пак там, с. 422. 
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ма, моментно или дълготрайно прикритие на определена – неуслуж-
лива – памет, която, обаче, след време може отново да заяви за своето 
присъствие, а и за своята непредвиждана, или неочаквана роля при 
даден казус.  

В този смисъл инструментализираната, изкуствената или пък 
естествено породената историческа/политическа забрава притежава 
особени свойства и „правомощия”. Тя е способна да депозира опреде-
лени възможности, пътища, форми и нива на проява на обекта, който 
е попаднал в нейните пагубни обятия. Дори и да бъде след време въз-
кресен, подобен обект – вече в качеството си на субект на политичес-
ки изяви – ще продължава да носи клеймото или бремето на своята 
предишна политическа забравеност. Защото тя ще му отнема някои 
компоненти, които в дадения контекст не се появяват на сцената на 
паметовите възкресения, на припомняния на нещо, но не всичко от 
спомена. А именно от тези – публично неартикулирани и некоменти-
рани – възможности и опции се възползват политиците и идеолозите, 
когато вкарват в оборот темата за забравата на определени свои (ре-
ални или хипотетични) опоненти, противници и смъртни врагове. Те 
превъзходно знаят, че веднъж солидно „дамгосан” като победен от 
забравата, техният конкурент никога не може да разчита на всички 
онези шансове, които има като спасен от нея.  

Всъщност, тук и дискурсът за „невидимата ръка” на полити-
ческия пазар се явява по твърде странен, а и ефективно действащ на-
чин. „Невидимата ръка” на забравата дискретно, но съвършено без-
пощадно контролира и направлява възможностите, кариерите на да-
дения субект. При нея (както и в реалния пазар) липсват истински или 
свободни конкуренции, защото участниците в „пазарното тържище” 
не разполагат нито с еднакви шансове, нито притежават еднакви ли-
кове, биографии, равностойно не/поразени от стигмите на забравата. 

Впрочем, подобна парадоксална или изглеждаща даже като 
абсурдна логика вероятно би сложила кръст, би „погребала” самона-
деяността, всевластието на днешния постмодернистки захлас единст-
вено и само по настоящето, при което настоящето е база, или крите-
рий за онова, което може/трябва да се случи в бъдещето. За сметка и в 
противовес на подобен уклон, реализацията на споменатата по-горе 
хипотеза може да преобърне радикално нещата, т.е. да предлага нас-
тоящето като суровина за бъдещeто, а пък то само да преценява защо, 
кога, къде, как и доколко да разполага с, възкресява, ползва настоя-
щето, което вече ще се е превърнало за него в по-далечно, или пък в 
по-близко минало. 

Обаче, всичко това е от сферата и прерогативите на паметта и 
нейните операции. То никак не засяга темата за същността, специфи-
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ката и предназначението на забравата. Последната никога не може да 
служи като някаква суровина нито за настоящето, а още по-малко за 
бъдещето на отделния индивид, на социалните общности и на общес-
твото. Тя просто елиминира нещото, което е забравено; и нито то са-
мото, нито актът на забравата, с който нещото е похитено и анихили-
рано, могат да влияят по гарантиран начин. 

Разбираемо е, че подобна (реална или хипотетична) възможност 
е и смразяваща кръвта, вледеняваща духа на политиците, които винаги, 
при всички обстоятелства живеят с упования, надежди и вяра, че те са-
ми могат да диктуват правилата; и че трябва да дирижират ритъма на 
събитията; че следва да указват, налагат вектора на историята; че дори 
могат да впрегнат в ярема на своите интереси или планове модусите на 
забравата. Ако бъде практически осъществена, криогенната фикция или 
химера вероятно може да „разбие на пух и прах” такива упования, на-
дежди и фанатични вери и да преобърне политиката. Защото при евен-
туалната практическа постижимост на такава фикция или химера става 
доста вероятно не бъдещето да се конструира по архитектурните пла-
нове на настоящето, каквато поне е доминиращата нагласа в нашата 
съвременност, а нещо съвсем по-друго – бъдещето, вече в качеството 
си на настояще, да предлага известно „гостоприемство” на събуденото 
предишно настояще, сега обаче вече в качеството му на съответно ми-
нало. С други думи казано, бъдещето да даде шанс на някогашно нас-
тояще, станало минало, да оживее чрез възможности, които му дава бъ-
дещето, пулсиращо тогава като настояще; и това настояще да не се на-
лага, а да се съобразява с, но и приобщава към бъдещето  

Осъществяването на подобна – несъмнено фантастична за 
днешните условия – хипотеза ще даде възможности и енергии за ко-
ренно нова политическа икономия или за икономизирана (по радикален 
начин) политика, които нямат нищо общо с всичко, досега познато.  

Криогенната терапия предоставя нечувани и невиждани (в ис-
торията) модуси на радикални промени и по отношение на гражданс-
кия статус на човека. Ако сегашните правни системи изискват за 
мъртво да се счита само лице, което е отписано от списъците на съот-
ветни общински институции или регистри, следва ли замразеният 
труп да се отписва, да се представя като мъртъв, ако той е криогени-
зиран преди фактическата му смърт? Трябва ли в подобен случай той 
да бъде окончателно лишен от граждански права, след като се пред-
полага/допуска, че някога ще се възкреси и, естествено, трябва и да 
бъде наследник на правата, които е имал в качеството си на живо чо-
вешко същество? А и какви трябва да са приносите на политиката и 
правото за такива невероятни обрати? 
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В преходните ни трагикомедии сме свидетели на особени 
„криогенези” на гласоподавателни тела. Фиктивно съществуващи 
„мъртви души” се „възкресяват” само по време на изборни кампании 
и предрешават изхода на съдбовни въпроси за живите хора, след кое-
то отново „потъват в небитието” на своята политическа или социална 
забрава. При това, те съвсем не се „събуждат” за политически актове, 
нито пък „оживяват” като реални политически телесности, а само в 
качеството си на цифри, номера или знаци от съответни избирателни 
списъци, които могат да бъдат спекулативно и манипулативно прес-
мятани, при което понякога могат да притежават дори фатално съд-
бовни гласове. Това не е истинска криогенеза, а само някаква нейна 
пошла и порочна политическа симулация, при която мъртвите души 
си остават пак призрачни, а ефектите им са реални, понеже математи-
чески, фактически или практически изменят властовите съотношения. 
Замразени, неведоми, потънали в мрак и глухота за социалните сети-
ва, те се размразяват, ала и нагорещяват публичната атмосфера с при-
съствието си в изборните кампании. От лоното на своята временна 
забрава те нахлуват в социалното време-пространство на живите, за 
да провокират, разбудят летаргично заспалата политическа памет, а и 
за да „разиграят нервите” на определени – политически или полити-
зирани – електорати, пък и експерти. Изпреварила научните дирения в 
сферата на криогенезата, политиката отдавна е превърнала подобни 
метаморфози на паметта и забравата в трафаретни изборни трикове. 

В контекста на нашата тема (за политическата забрава) това са 
интересни въпроси, които досега в родната философска, етическа, психо-
логическа и особено политологическа литература не са депозирани и тре-
тирани. Но те съвсем не са единични, понеже тяхното нашествие пред-
поставя и други въпроси. С други слова казано, трябва ли, например, об-
ществено/групово забравеният субект да има права и свободи след извес-
тно време, когато отново възкръсне за публичен живот? Трябва ли да му 
се върнат старите позиции след неговото размразяване и възкресение? 
Ако, както може да се предполага, нищо не следва от подобно „съживя-
ване”, понеже в новото време и променения обществено-политически 
пейзаж никой не може да претендира за резервирано място във властови-
те структури, още повече, свързано с миналото, то няма по-солиден и по-
красноречив аргумент, разобличаващ безсилието на забравата. Не само 
забравеният, а и спомненият политически субект няма никакви специални 
права, нито може да претендира новото общество да притежава задълже-
ния към неговата особа, нито трябва да изисква да бъде равнопоставен и 
на онези, които действат в това общество, а и които не са нито отдавна за-
помнени, нито пък още по-отдавна забравени. 



309 

Следователно, поне в хипотетичен контекст виждаме, че в по-
литически аспект криогенезата не е способна да предостави някакви 
екстри или мостри на субектите, които се възползват от услугите й. 
Върнати към живота, те следва да се адаптират към променените ре-
алности и новите нрави, които могат да са им напълно непонятни и 
прекалено трудно приемливи за тях. Но тези изменени исторически, 
социални или политически реалности и нрави по никой начин няма да 
поемат ангажимент да компенсират, или реституират политически-
те статуси и властовите привилегии на хората, които са се завърнали 
към и в новия живот. 

Така видяна или оценена, вече и самата историческа или поли-
тическа памет твърде съществено променя своите места, роли и значе-
ния в контекстите на новите преобразувания, конфигурации. „Размра-
зените” тела, както и „размразените” памети могат да служат като ин-
формативна база, като емпиричен материал на бъдните хора или инсти-
туции, но не и да изискват променените реалности и нрави да ги ком-
пенсират за и реверсират на старите позиции. 

При това деликатно, губещо положение на паметта, колко по-
лош и по-злочест би следвал да бъде статусът на забравата, която и 
преди това, в миналото, също е била „черна дупка”, в която е изчезва-
ла „материята” на паметта, поради което обстоятелство, при размразено-
то тяло и съживения дух на човека пак няма да значи абсолютно нищо.  

Провокативните питания, свързани с ефектите на криогенеза-
та, могат и да продължат. Може например да се постави въпросът: в 
какви форми и степени на притежание на различни права и свободи, 
отговорности или задължения може/трябва да разчита възкръсналият 
от света на замразената памет, или дори от „забравата” субект? Това 
не са чисто юридически, а далеч повече морално-психологически, но 
също и политически проблеми, върху които учените у нас досега 
изобщо не се и опитват да дебатират. Но реалната практика, за разли-
ка от науката, предоставя съответни варианти в този аспект. Така за 
определени политически/политизирани малцинства или множества 
„възкресението” на даден чужд субект никога не може/трябва да му 
въздаде обратно всички онези реални и символни статуси, атрибути, 
привилегии и облаги, които приживе е имал. Обратно – за такива 
малцинства/множества „възкресението”, сиреч завръщането отново в 
политиката и властта, на свой – някога фаворизиран по политически 
причини от тях – субект може/трябва да се посрещне с амбивалентни 
чувства и помисли. От една страна, такива емоции и размишления мо-
гат да се обвързват с пледоарии за реставрация или за реституция на 
всичките му предишни права, свободи или статуси; но, от друга стра-
на, с оглед на вече променените обстоятелства, те могат да лансират и 
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афиширани, или дискретни искания за съответен редукционен режим, 
за вкарването му в съответен изпитателен срок, или в пробен период, 
или за някакво ембарго на някои от старите му права.  

Подобни странни на пръв поглед дискурси или интригуващи 
дебати имат, разбира се, и своето резонно основание, а и присъствие в 
обществено-политическия живот, особено в условия на много тежки 
преходи. Самата ни драматична биография – като държава и граждан-
ско общество – в последния четвърт век показва по категоричен на-
чин колко е трудно, а често даже и невъзможно за политически особи, 
които някога са били стигматизирани и „забравени” от общественост-
та, да се завърнат след време на политическата сцена. И, нещо повече, 
да си върнат всички предишни привилегии, статуси, старото отноше-
ние и уважение на социума. 

За тези колизии, обусловени от не/очаквани „възкресения” на 
забравени политически фигури – лица и партии – известна роля и зна-
чение имат някои народо-психоло-гически или регионални характе-
ристики и особености. Специално тук – на Балканите, възвръщането 
на солидно забравени политически особи е неимоверно трудно, поня-
кога даже и абсурдно. Това говори по свой начин и за спецификата, 
или за нивото на демократична зрялост на политическата култура, на 
политическата менталност и битийност, но също така и за несъмнено 
уникалните в тези географски места и културни територии техноло-
гии на „замразяване” на властови фигури. 

Такъв политически манталитет или маниер на „боравене” с 
историческата, политическата памет като че ли е готов и склонен да 
съхранява и възстановява преди всичко негативните спомени за нари-
цателно припомняните, или за възкресени уж от забравата политичес-
ки фигури от предишни исторически времена и знакови обществени 
събития. 

Всъщност не е ли истинската демокрация такова особено 
време-пространство, а и такава специфична властова технология, при 
които са възможни и практически осъществими „размразявания” на 
изкуствено или преднамерено „замразени” (преди време) политически 
и социални идентичности, както на тяхното историческо или поредно 
„възкресение” за политиката?! Не трябва ли тя да дава равни шансове 
на тези, които умишлено са били забравени; и на паметта за които е 
била преднамерено изопачена, а и инструментално фалшифицирана?  

Защото, ако не е способна на тези дела и подвизи, Демокраци-
ята се превръща в съучастник на Смъртта в преднамерените убийства 
на невинно и несправедливо опозорени, на политически, морално и 
психически убити (по политически причини) лица или памети. А Де-
мокрацията е родена и призвана да дава, гарантира истински и пълно-
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ценен Живот, а не обслужва – доброволно или принудително – на-
шествията и триумфа на Смъртта, в т.ч. под формата или в битието на 
историческа, политическа, морална и друга забрава! Ако не стори то-
ва, няма ли Демокрацията да се превърне в глашатай и палач на исто-
рически фатализъм, който капризно осъжда и погребва отделни со-
циални памети в конюнктурно изградените гробища, или във вечните 
гробници на историческата забрава?! 

Както поставянето, така и отговарянето на подобни въпроси 
неизбежно ни връща към вече споменатото по-горе положение. Възк-
ресението уж от забравата, а фактически от дълбините на паметта, 
може само да предизвиква определени символни реакции, но съвсем 
не и пряко, или еднозначно да влияе на обществено-историческата 
практика.  

Деликатната тематика за криогенезата на телата неизбежно 
отвежда до сложния проблем за възкресението на телата или на съ-
ществата, които ги притежават, обитават. Не е ли възможно, чрез раз-
сейване на мъглите или с прокуждане на таласъмите на изкуствено 
сътворените и публично разпространените забрави, да се предоставят 
шансове и за възкресенията на несправедливо похитените от тях по-
литически тела и организми? Мислимо и осъществимо ли е (чрез съ-
вършено нови технологии на политическа и идеологическа криогене-
за) да се консервират или връщат към живота политически животи, 
които съдът на историята като че ли е осъдил на смърт, или пък поне 
на вечна забрава?  

Абстрактно-теоретически погледнато, може да се каже, че, да, 
трябва да има някаква възможност за реабилитация или реванш на 
подобни съживени тела, или духове! Но това е само теоретическа 
фикция, която изобщо не води до релевантни практически ефекти. 
Никой в бъдещето няма да позволи реверсия към, възпроизводство на 
доста стари форми на живот, нито по практически начин да легити-
мира „мита за вечното завръщане”. Защото Истината е друга: завър-
налите се към живота, а преди това замразени тела, психики и памети, 
не могат да се надяват на историческо възкресение на действител-
ността, или пък на социалната атмосфера от миналото, когато те са 
били и действащи субекти. В новите реалности и констелации на со-
циални, или политически връзки и отношения те следва да се съобра-
зяват с тези реалности и с валидните в тях обществени нрави, а не да 
изискват техните „стандартни” обитатели да се подчиняват на техните 
„архаични” искания или прищевки, които са конкретна форма на 
власт на отминалото време, битие. 

В историята, естествено, може да има известни аналогии, но 
никога няма, нито са напълно възможни огледални повторения, реп-
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родукции в абсолютно тъждествен формат на реалии, нрави. Дори да 
се открият описваните във фантастичните творби – романи или филми 
– врати към миналата/бъдещата история или проходи във времето, 
пак няма да е възможно огледално възпроизводство на контексти, ни-
то пък съвременни възприятия и действия от страна на несъвремен-
ници, понеже тези, които преминават през такива врати/проходи, не 
стават абсолютно идентични на онези, които са разположени в реал-
ностите зад тях. 

В чисто политически или политологически план такива стран-
ни пътешествия във времето или в други форми на обществено-
исторически живот на хората, или на извънземни същества не проме-
нят кардинално ролята и значението на дуела между паметта и забра-
вата, а само видоизменят по своему техните символни координации и 
субординации.  

Възможно е и в бъдещето човек да може да прониква по-бързо 
и по-ефективно в своите паметови лабиринти и най-далечни ъгълчета, 
които той уж е забравил завинаги. Но и днес обаче, чрез методите на 
конкретни хипнотични терапии и сеанси, човек може да бъде „вър-
нат” много назад в своята онтогенеза; дори да възстанови спомени за 
неща, които са му случили, и които е преживял в първите седмици 
след своето раждане. Друг е въпросът, дали нормалният човек има ре-
ална потребност, практическа необходимост и духовно-душевна по-
лезност от такива своеобразни и уникални „завръщания” към своето 
начало, или към всичките безбройни образи, складирани в неговата 
памет?  

В крайна сметка, хипнотичното възкресение на спомени за 
преживявания, които са свързани, примерно, с политическите изяви 
на даден субект в миналото, не се отразява кой знае колко съществено 
върху неговия социален живот, а може най-много да му послужи като 
информация за миналото, която следва да се преоцени в съвремен-
ността, и едва на базата на подобно преосмисляне и преоценяване, да 
се върви към формирането и форматирането на нови коти, рамки, 
форми, но и репертоари на жизнения му свят, които обаче не възпро-
извеждат реципрочно миналите преживявания, а само ги адаптират в 
зависимост от новите – актуално-пулсиращи, или желани бъдещи – 
жизнени контексти. 

Затова и психоаналитичните сеанси, или пък хипнотичните 
терапии не са, нито могат да бъдат еквивалентни на реалните полити-
чески ситуации и контексти, а са способни да предоставят конкретни 
елементи или схеми, които имат символна значимост. При такива се-
анси или терапии човек може да се върне към минали политически 
случки, към свои върхове/падения. Това обаче, по никакъв начин не 
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означава, че следва и да ги копира в сегашния си живот, да ги валиди-
зира като императиви за жизнения си свят. Още повече, че той ги съ-
общава, тълкува съвместно с дадено лице – психоаналитик или хип-
нотизатор – но не ги лансира или дебатира с истинска, реална и мно-
гобройна политическа публика. В подобни сеанси имаме въображае-
ми пътешествия в политическото, а не истински присъствия и дейст-
вия в реална, обективно съществуваща политическа среда/полемика. 
Затова и казусите за паметта и забравата при тях са доста по-различни 
от тези в живия живот.  

В случая нас трябва да ни занимават не проблемите и дилеми-
те на криобиологията и иммортализма в техния автентичен сциентис-
ки вариант, а преди всичко едно специфично философско или поли-
тологическо мислене за възможностите забравата да се третира чрез 
(в т.ч. метафорично) въдворяване в подобен тип деликатна дискур-
сивност.  

Никак не е и странно, че политическите демагози умело из-
ползват всевъзможни словесни инструменти, за да предизвикат у сво-
ите слушатели или зрители асоциации, които са свързани с негативни 
атрибути на забравата, поставена в контекста на смъртта. Нали те ди-
ректно или иносказателно описват, тълкуват забравата като форма на 
смърт! При това смърт, която не крие в, със себе си нищо велико, а е 
символ на страх и позор! Ако смъртта е нещо тъмно, страшно, без-
мълвно, пусто, бездейно или т.н., не са ли тези атрибути желан статус, 
в който може/трябва да бъде „изпроводен” политическия враг, чрез 
неговото осъждане и изпращане в ужасяващите каторги на истори-
ческата забрава? Ако забравата на значими споменни следи се асоци-
ира и с „гилотиниране” на паметови величия, следва ли тази потреса-
ваща церемония да удължава своя мандат в историята? Изобщо мо-
рални и демократични ли са умишлените, публичните екзекуции на 
паметта, предизвикани и изпълнени по волята на политически инст-
рументализираните забрави? Нали политическите демагози заплашват 
или обещават със стопроцентова гаранция, че (ще) поставят на място-
то им или като му дойде времето своите идейни опоненти, властови 
конкуренти, при което последните няма да могат да виждат нормално 
този свят, нито да имат думата; точно обратното, ще потънат в ужас-
ни душевни стресове и колизии; ще са изолирани от всички хора и ще 
са лишени от възможности да правят онова, което им се иска? С други 
думи, демагозите обещават на своите противници статуса на „живи 
мъртъвци”. Това е така, понеже атрибутите на физическата или на 
метафоричната смърт се трансплантират в тялото, в политическия ор-
ганизъм, в политизираното социално битие, и т.н. 
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Впрочем, ако от чисто научна гледна точка съществуват пет 
модалности на смъртта, коя или кои от тях би предпочела и употре-
била за своите цели политиката/идеологията? Наивно е да смятаме, че 
политическите/идеологическите дискурси или наративи ще са еднак-
во гостоприемни и равностойно отворени за употребата на атрибути 
на всяка една от тези пет модалности на леталността на организмите, 
в нашия случай – политически! Като склонна към селекции и инстру-
ментализации политиката или идеологията винаги проявява афиши-
рани, или дискретно прокарвани симпатии към едни, а и антипатии 
към други термини, метафори, дискурси, или наративи за петте мо-
далности на смъртта. Тя подбира и разчита на конкретни – приори-
тетни или дезавуирани – летални модалности. А политическата мета-
форология, свързана и с деликатната тема за смъртта, е прекалено бо-
гата и поучителна, поради което не бива да се пренебрегва от научна 
гледна точка.22 За жалост тя повече се практикува, отколкото се изу-
чава от различните социални науки. 

Знаем, че въпросните пет форми на смъртта на конкретен (в 
т.ч. и политически) организъм са клиничната, биологичната, клетъч-
ната, юридическата и религиозната.  

Очевидно е, че политическата риторика или демагогия не би 
се захванала с детайлно селектиране и експлоатиране на индикатори и 
аргументи от първите три форми. Политизираните и манипулираните 
в даден момент човешки индивиди или множества едва ли биха иска-
ли, или пък биха се впечатлили много, ако техните демагози им сер-
вират изобилни картини, словесни паради с термини и обяснения, ко-
ито те не разбират. На такива субекти са потребни или достатъчни 
понятия, които те лесно и бързо възприемат, за които те имат конк-
ретни, солидни разсъдъчни, дори предразсъдъчни корелати. Такива, 
естествено, те не могат да намерят в наукообразните дискурси, свър-
зани с метафориката за биологичната или клетъчната смърт, макар че 
понякога, наистина и доста рядко, политическите устатници си позво-
ляват метафори от сорта на клиничната смърт, на командното дишане 
на управлението, икономиката, социалната сфера, правото, и на кома-
тозни състояния на определени политически или управленчески дър-

                                                 
22  За политическата метафорология виж подр.: Будаев, Э., Чудинов, А. 

Лингвистическая советология. Екатеринбург, 2009, а също и в; Будаев, 
Э., Чудинов, А. Метафора в политической коммуникации. М., 2008; 
Будаев, Э., Чудинов, А. Современная политическая лингвистика. Ека-
теринбург, 2006; Будаев, Э. Сопоставительная политическая метафоро-
логия. Нижний Тагил, 2011. 
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жавни органи. (В родния злополучен преход към демокрация сме оче-
видци или жертви на политически спекулации, а и манипулации и от 
подобно естество. Нашите доморасли властници, макар да демонст-
рират обидно ниска политическа и обща култура като цяло, изобщо не 
се стесняват шумно да парадират пред микрофоните и обективите за-
видни таланти да диагностицират и раздават епикризи за политичес-
кото, напудрени прекалено обилно с такива метафори.) 

Същевременно, вилнеещата безконтролно и безгранично по-
литическа демагогия не би си позволила и най-коректно използване 
на образи или дискурси за юридическата смърт. Тя неистово обещава 
или приписва смърт-и-забрава на (все още) живи същества, които ня-
ма как да бъдат припознати или удостоверени като мъртви в правен 
контекст. Това не означава, че ако не се използват подобни термини 
или понятия за юридическата смърт, политическото или политизира-
ното отношение към идейната чуждост не може да символизира (или 
реализира) специфичен патос/етос като към „живи мъртъвци”. В мно-
го ситуации отношението към идейния опонент или противник е 
именно такова. Въпреки че последният е жив и здрав, че фактически 
съществува в правното и политическото пространство, неговите ов-
ластени противници изобщо не го зачитат като жив, като притежаващ 
(по закони и конституционен порядък) конкретни права и свободи. За 
тях той е мъртъв, а съобразно подобни нагласи не бива да има шан-
сове и периметър да депозира пред публичното внимание и простран-
ство своите визии, аргументи и доводи. Лишен от възможността сво-
бодно да говори и ефективно да реагира в своя полза, такъв полити-
чески субект не само метафорично, но даже и реално изглежда на 
жив мъртвец. Той е значително или напълно незабележим, изглеж-
дащ на безсловесен или безмълвен, дори когато изказва публично ня-
какви свои виждания, разбирания, идеи и аргументи, защото неговите 
политически „приказки” сякаш никой не чува, нито приема за реални. 

Ако забравата е символ и въплъщение на определена немота 
или безчувственост, политическата забрава към нуждите и въжделени-
ята на огромни човешки маси също се оказва умишлено продуцирана и 
узаконена глухота и слепота към потребностите и интересите на наро-
да. Нещо повече, безмълвните множества, за които Бодрияр, Бурдийо, 
Бадиу и други съвременни емблематични мислители страстно пишат, 
също са продукт и щемпел на политическата забрава към тях на съот-
ветни идеолози или властници. Политиците, управниците затоплят, 
размразяват спекулативните си интереси и инструментализираните си 
слова към нуждите на народа по време на изборни кампании и в трудни 
за тях обстоятелства. Иначе те хвърлят тези нужди или нагласи във 
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фризерите на своето безпаметство, или в моргите на забравата за това, 
което са обещали, и което трябва да възвърнат към живот.  

Следователно, ако четирите модуса на смъртта не са по вкуса 
на политиците, то единствен спасителен шанс за политическата дема-
гогия остава в необятните, но и обърканите смислово-метафорични 
„селения” на религиозната иконография. Затова толкова често сме 
зрители, слушатели или читатели на политически тиради и филипики, 
които анатемосват и „гарантират” смърт-забрава на политическите 
конкуренти чрез масивното им декориране с аксесоарите на разни ре-
лигиозни метафори за смъртта. Нали смъртта отвежда в друг, отвъден 
живот! В контекста на актуалните политически отношения и крамоли 
това осигурява солидна възможност или образност за пребиваване на 
идейния опонент/враг в отвъдно на настоящото/предстоящото власто-
во пространство или битие. 

Теологически обрисуваните картини на агонията и смъртта са 
кошмарни, защото предизвикват асоциации за изстиване, обездвиж-
ване, невъзможност или неспособност на тялото да следва последните 
желания, или молби на душата, и т.н. Не е ли това също част от орга-
никата и метафориката на политическата демагогия, заиграваща с те-
мата за смъртта-забрава, при която „омагьосаният” от политизираните 
анатеми и клетви субект се оказва в подобно трагично състояние: 
предписват му се условия, при които той не е в състояние да бъде 
нормално и пълноценно живо човешко същество; при които той се 
оказва безсилен срещу непрогледния мрак или ледения полъх на 
смъртта-забрава; при които той е сразен от липса на шансове и качес-
тва да реагира в своя полза, а се усеща като труп, с когото „живите” 
(т.е. имащите политическа власт, статус) могат да правят каквото си 
искат; при които душевните му пориви или конвулсии не му помагат. 
И ако паметта е форма на движение на образи, чувства, дори на тан-
цуване на спомени и настроения, не е ли забравата своеобразна ин-
карнация на (публично или частно) вкочаняване, парализа или невъз-
можност за придвижването на паметовите образи и туловища?  

В крайна сметка политическите или идеологическите „инст-
руктажи” какво може и какво не трябва да се помни са вечна част от 
историята и настоящето на политиката. Тяхната интимна цел или 
не/прикрита мисия е само една: да се блокират, ограничат, спрат или 
направят съвсем невъзможни движенията на онази памет, която не 
устройва Властта, която опонира или противодейства на политичес-
ките тъмни козни и сценарии. А тази цел и подобна мисия не могат да 
се осъществят навременно и ефективно, ако не се прибегне до услуги-
те на преднамерено изобретената, но и разпространената забрава. Са-
мо тази забрава е способна да удържи, неутрализира, оскверни и раз-
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руши бастионите на историческата или политическата незабрава, коя-
то е моментен съперник на Властта.  

Същевременно в политическата иконография и дискурсивност 
се „подвизават” и доста интересни, а даже и парадоксални изисква-
ния, или картини за „безсмъртна забрава”, т.е. за забрава, която тряб-
ва винаги да се помни; да се припомня като назидание и за поука на 
всички настоящи и бъдещи противници на конкретна идейна визия. 
Точно подобни искания и ригоризми не биват своевременно и доста-
тъчно обяснявани на жадното или гладното за такива метафори и вер-
бални конструкти масово/лично съзнание, особено пък в крайно по-
литизираната – историческа или всекидневно-житейска – обстановка, 
при разлютени нрави и неприкрита недобронамереност, нетърпимост 
или непоносимост към „чуждостта”. Те просто се „подхвърлят” – слу-
чайно, а по-често и закономерно – на слушателската, зрителската или 
читателската аудитория като съвършено ясни, очевидни и подразби-
ращи се по своя интимен смисъл, без нуждата да бъдат допълнително 
„ескортирани” от многословни, пояснения, обяснения и тълкувания. 
Този специфичен вербален жест обаче е твърде перфиден по своята 
същност и предназначение. От една страна, той неизказано „сервира” 
известни ласкателства или сигурни предположения, че въпросната 
публика притежава доста висок грамотен статус, или има образова-
телно-културен ценз, за да е в състояние (без външна помощ и 
намеса) да дешифрира закодираното в тях съдържание. 

От друга страна обаче, подборът и експлоатацията на подобни 
оксиморони или пикантно-парадоксални фразеологии имат и друга 
причинно-следствена „биография”. Тя е свързана с неартикулирано, 
дискретно и инструментализирано търсене на шансове да се вкарат в 
оборот всякакви термини и метафори, които могат да се възприемат 
амбивалентно, или по най-различни начини, които обаче удовлетво-
ряват техните субекти. От подобно спекулиране и манипулиране с тях 
политиците определено имат актуална или пък перспективна изгода, 
защото (винаги!) могат да се оправдаят, или да се похвалят, че в под-
браните и употребените от тях термини/метафори се съдържа нещо 
повече от това, което на пръв поглед изглежда, че те иманентно, или 
закономерно притежават.  

Разбира се, подобни умишлени злоупотреби с такъв сорт тер-
мини или метафори никога не разкриват „от раз”, нито позволяват да 
се консумира техния смисъл „на екс”. Те обикновено предполагат или 
изискват допълнително, апостериорно осмисляне и преценяване на 
тяхното разнообразно съдържание и значение от страна на хората, ко-
ито имат искрено желание и търпение да се замислят по-надълбоко, и 
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да потърсят тяхната основателност, прецизност и коректност в кон-
текста на експлоатацията им по даден повод и в някоя ситуация. 

Априорното „инжектиране” на огромен и неоповестен смис-
лов пълнеж в подобни специфични термини и причудливи метафори 
се използва по телеологически, но и инструментални начини. Чрез 
вербалното му оповестяване и действие може да се предизвикат и съ-
ответни осъзнати (или подсъзнателни) реакции в неговите – моменти 
или последващи, реални или потенциални – консуматори. Така „игри-
те на езика” предпоставят или катализират конкретни или аморфни 
възможности за политическо/политическо реагиране спрямо този 
пълнеж.  

Ако забравата е символ и въплъщение на смъртта, защо или как тя 
следва да се помни, при положение, че здравият разсъдък/предразсъдък 
описват паметта като живот или възкресение от небитието?! Очевидно, 
семантичната подмяна и смисловото уплътняване (чрез допълнителни ат-
рибути и функционалности) притежават дискретни мисии, които, както 
може да се допусне, се отнасят до съответен тип нравоучение, менторство, 
или до определени модуси на ултимативност, до заричане, или пък даже и 
до заплашване. Всички подобни словесни похвати разчитат на пребогатите 
метафорики на живото и мъртвото, на техните естествени или неестестве-
ни, възможни или немислими комбинации и симбиози, за да гарантират – 
чрез утилитарното им селектиране и посредничеството – и прокарат, и да 
легитимират конкретни политически визии и значими сценарии. 

„Вечно безсмъртната забрава” притежава изключително 
кошмарен сугестивен ефект, а и смислов товар, които не предлагат 
нито мигновена, нито достатъчно сигурна понятност за онова, което е 
дълбоко воалирано или невидимо скрито в нейната утроба. Да се 
обещае на или – обратното, – да се заплаши който и да е реа-
лен/потенциален противник, че (ще) му се гарантира вечна, безсмър-
тна забрава, е все едно да му се подскаже, че той ще бъде въдворен в 
ужасен режим, при който ще бъде едновременно и жив, но и мъртъв. 
Защото като вечно забравен той (ще) се оказва в статуса на „завинаги 
мъртъв” за съвременниците или бъдните поколения. В същият момент 
обаче безсмъртността на забравата перфидно (ще) се асоциира и с 
представите за постоянен кръговрат от смъртта към живота, и обрат-
но. След като безсмъртието предполага някакъв „живот отвъд” опре-
делени – нормални – граници и форми, значи, че безсмъртната забра-
ва (ще) изненадва своите „мишени” или „жертви” с такива възмож-
ности; че тя ще ги малтретира с визиите за двойствена екзистенция. 
Това ще бъде такъв „омагьосан кръг”, от който няма изход, или за 
който не може да се намери никакво вярно решение. А подобна бе-
зизходност – на ментално или подсъзнателно равнище – няма как и да 
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не стресира, да не тревожи или дори да не плаши субекта, който се е 
оказал моментно похитен от нея. Това неизбежно ще донася нова, 
„добавъчна стойност” на употребените термини и метафори, която, 
разбира се, не е предварително включена или тотално пресметната в 
техните (неясни) употреби. Точно към подобна „добавъчна стойност” 
винаги проявяват интерес политиците, защото нейното придобиване 
им носи – моментни или пък перспективни – властови облаги.  

Смъртта и безсмъртието, както паметта и забравата обаче ви-
наги играят свои особени – изтънчени, елегантни или брутални, пот-
ресаващи и варварски – танци в менталността и чувствителността на 
социалните субекти, които съдбовно се нуждаят от техните присъст-
вия. Няма и не може да съществуват големи политически наративи, 
които са захлопнали от начало и докрай своите порти, да не дават 
подслон и своеобразен уют за тези дискурси. А това винаги дава нови 
шансове и на разбудената памет, но и на призованата забрава!  
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10. Заключение 

Eто че най-после стигнахме до края на нашето пионерско 
приключение, но и пътешествие в неведомите територии на прекале-
но деликатната тематика за политическата забрава. Странното е, че в 
нашата метежна и преломна историчност, както и в нашата объркана 
всекидневност постоянно ни се налага (като граждани и обикновени 
хора) да се срещаме и дори да се сблъскваме с всевъзможни примери 
или дори с очевадни прояви на този твърде любопитен феномен, но 
учените така и не намират време и място в своите дискурси, за да го 
проблематизират и интерпретират в най-разнообразните му измере-
ния. За тези особени срещи и сблъсъци, които обикновено не предиз-
викват очакваната нормална или задължителна вътрешна борба, ду-
ховна противопоставеност или морална съпротива, вероятно има ня-
какви сериозни причини, а и обяснения. Сигурно е възможно, а дори е 
и естествено в житейски ситуации, в които човек се бори как да оце-
лява всекидневно, да не му е толкова до чести, а пък и дружелюбни 
отношения, или даже и срещи с паметта. За интимните срещи и разго-
вори със спомените винаги е нужно известно време, също и психична 
готовност и способност човек да е добронамерен и отворен за техните 
визити. Когато личното време не достига, а социалното и историчес-
кото време затрупват човека с всевъзможни неприятни изненади и 
тежки грижи, нему почти не остава време да се рови в, а още по-
малко и да се наслаждава на прекрасните колекции от своите споме-
ни. В подобни сиви, банално прозаични или неочаквани, екстремални 
житейски ситуации човек най-често има срещи с неприятни и най-
вече сблъсъци с травмиращи го спомени. В подобен усложнен, но и 
утежнен живот твърде рядко се отварят слънчеви шансове за приятни 
срещи и общувания със спотаеното в собствената, а и в тази на други-
те памет. Така духът на времето, пулсът на историята, ритъмът или 
конвулсиите на всекидневния живот ограничават възможностите на 
едни, но увеличават тези на други типове спомени, а това на свой ред 
създава определени шансове за пришествията и изявите на забравата. 

Очевидно е, че при подобни нелицеприятни исторически, все-
кидневни пейзажи, при такава неприятна, барутна или взривоопасна 
атмосфера в социума, а и в персоналната човешка душевност или ек-
зистенция, паметта ще бъде притискана или дори изтласквана от 
не/осъзнати желания за забрава на това, което силно дразни, потиска 
или пречи, което е опасно и вредно, според явно/воалирано натрапе-
ните от властта критерии и стереотипи. Ала не са само отрицателните 
ипостаси и въплъщения на забравата тези, които се набиват в очи, ко-
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ито простират своите мрачни сенки, мразовити влияния над публич-
ността. Колкото и несъразмерни, пък и доста по-малобройни спрямо 
тях да са, все пак, и позитивните образи и въздействия на забравата 
имат свой пръст в житейските съдби и обществения живот. Желания-
та, усърдията и усилията на съвременниците да се впишат в духа на 
нашата съвременност, да вземат положителното от нея, да променят 
радикално своите човешки съдби и пр. също провокират или катали-
зират нови съперничества или баталии между паметта и забравата в 
обществен, групов, или в индивидуален контекст. 

По-чудно е обаче, че на фона на драстичното присъствие и 
мащабното експлоатиране на темата за забравата в бурния полити-
чески живот, тя остава сякаш съвсем незабелязана, нежелана да бъде 
фокус или съществено значима тема в днешните научни изследвания.  

А забравата личи непрестанно и навсякъде: в безумните за ХХІ 
век искания или реализации на преследвания, лустрации и репресии по 
чисто идеологически/политически причини; в непонятните за ХХІ век 
забрани или дори аутодафета на творби, които принадлежат на чуждата 
политическа, културна, идейна и друга идентичност; в нескончаемите 
бурни изблици на разнородни политически догматизми, волунтаризми, 
демагогии или популизми, които вършат с паметта неописуеми извраще-
ния; в насърчаването на неразумно или безпочвено социално и полити-
чески въображение; в изличаването на хубавите спомени за предишни 
уважителни, коректни и почтени социални отношения между хора с раз-
личен статус; в подкопаването или в разрушаването на исторически про-
тяжни добросъседски отношения, комшулуци между хора с най-различен 
етнически произход или религиозна принадлежност, с натрапване на ет-
низми, ксенофобия, сегрегация или откровен расизъм; в очевадния цен-
ностно-нормативен колапс и дори вакуум; в липсата на стабилни и моби-
лизиращи гражданството идеали и образци; в безчувствено и безсъвестно 
изоставените и загиващи селца и малки градове, чието духовни огнища – 
читалища и училища, – отдавна принудително са захлопнали порти; със 
замирането и напускането на местно население, чиито житейски съдби са 
покосени от гърчове и агонии, чрез които си отиват в небитието огромни 
пластове на памет; в емиграцията, с която се прекъсват възможностите 
нормално да се препредават исторически традиции, нрави, обичай и сак-
ралностите на нашия народ; в неразбирателствата или конфликтите меж-
ду отделни групи, или цели поколения, които нямат общ език и единна 
граматика за паметта, за да опознават и съхраняват историческата и кул-
турната съкровищница на страната и нацията; в престъпното безхаберие 
на разноцветни политици и управници за окаяната и злощастната съдба 
на многострадалния ни българския народ; в четвърт век умишлено, свето-
татствено поругаваните и насилствено рушащите се по идеологически, 
политически съображения паметници и монументи, символи или култур-
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ни пространства от по-близкото и по-далечното минало; в подозренията, 
страховете, омразата и ненавистта към всяка различна другост и чуждост; 
в доста късата памет на добре угоените от властите „поръчкови” експер-
ти, анализатори и коментатори, чиито „дълбокомислени” обяснения и 
„прозрения”, които всекидневно инжектират в публичното съзнание и ма-
совата психика, неудържимо увеличават огромните дози от фалшиви 
изображения или от лъжливи тълкувания за случилото се в миналото, за 
ставащото в настоящето, с което изопачават и прикриват истините, които 
паметта на народа съхранява, или пък изисква; в преднамерено обезсмис-
ляната, обезобразяваната и безпощадно екзекутираната историческа, пат-
риотична и родолюбива памет на различни поколения; в безогледното 
спекулативно и манипулативното формиране и форматиране на съзнание-
то и въображението особено на младите генерации, дори и в това, че зна-
чителна част от днешните млади хора нямат почти никакви – хубави или 
смислени – спомени за толкова политически шумно, гръмогласно, но и 
непрестанно рекламираната „демокрация на родния преход”.  

Очевидно, политическата забрава, която днес у нас съвсем не 
се промъква тихомълком и незабележимо, а – точно обратно, – твърде 
очевадно, натрапчиво, арогантно и брутално в нашите преходни реал-
ности и нрави, е органично свързана не само и не толкова с позитив-
ните измерения и ефекти на този феномен, за което сигурно и основа-
телно щяхме искрено да я благодарим, колкото с неговите най-
одиозни, най-безмилостни, най-антихуманни и най-пагубни аспекти, 
признаци или последици в публичния и частния живот на хората.  

Цялата тази неприятна обществено-историческа, а и персонално-
екзистенциална картина ме мотивира да приема творческо предизвикател-
ство и да извърша аналитично пътешествие в териториите на забравата. 
Моето изследователско начинание е израз на несъгласието и протеста на 
моята човешка, морална, гражданска и научна съвест срещу умишленото 
премълчаване, прикриване, пренебрегване и елиминиране на важността и 
значимостта на тази тема. Ясно си давам сметка, че, като новаторски труд, 
настоящата монография не е безупречна, нито е безгрешна; че анализът й 
със сигурност не е успял да надзърне до всички кътчета или пък да улови 
всички потайности на въпросната тема. Няма пътешественик, който да е 
стъпил за пръв път на непозната земя и да е прекарал малко време в нея, а 
после с основание да се похвали, че е видял и разбрал всичко! Тази неиз-
бежна съдба на всеки пионер се струпа и върху моята глава и се отрази на 
качеството на моята творба. Но…какво да се прави?! Това можех, това 
направих! Вярвам, че и други мои колеги силно се вълнуват и интересуват 
от темата за политическата забрава, но и че ще намерят в себе си сили и 
упоритост да направят и свои изследвания, и да създадат свои творби за 
нея. Моето задоволство е, че все пак съм пръв в този контекст.  
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