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Увод 

Живеем в смутни и преломни обществено-исторически времена. 
В тях се появяват и разпространяват всевъзможни описания и тълкува-
ния за случилите се в миналите, за ставащите в днешните или за предс-
тоящите в бъдните реалности и нрави събития. 

Подобни разнородни описания и многолики тълкувания могат да 
се срещат в социалното пространство и време и като единични, случай-
ни, неестествени, привличащи вниманието или съвършено невзрачни 
феномени. Те могат – обратното, – да шестват в това пространство или 
време като триумфални, официални, или пък – напротив, – като нелегал-
ни, апокрифни, неформални визии и трактовки за конкретни епохи, вре-
мена, нрави, събития и фигури. При това и да шестват в публичния, или в 
частния живот на хората като впечатляващи множества, като естествени 
и закономерни, дори като направо шокиращи, изумяващи, вдъхновяващи 
или пък потресаващи по своя характер, вид и предназначение дискурси, 
които понякога се оказват много нужни и полезни за моментните между-
личностни, или за публичните комуникации на хората в рамките на кон-
кретни социални казуси и контексти. 

Такива „сортове” описания и тълкувания могат да имат и своите 
привидно нормални, или прекалено високи, или – обратното, – необос-
новано ниски цени в контекста на дадени обществено-исторически усло-
вия, нрави, събитийности, процеси и тенденции; или в рамките на банал-
но-прозаичното (персонално, или гражданско) ежедневие. Те могат и да 
са исторически унаследени, или пък социокултурно придобити от хора-
та. Те могат да са „закърмени с млякото и дъха” на историческата епоха, 
на обществените нрави, практики и традиции, в и с които хората живеят 
– доволни или недоволни от тях. Но могат и да са свидна, или нежелана 
рожба на процесите на възпитание и социализация, на формирането и 
форматирането на определени социални типове и жизнени светове.  

Подобни описания и тълкувания могат да притежават произхода, 
характера, облика и функционалната мисия на добре (дори натрапчиво) 
познати и използвани трафарети, а могат също така и да изглеждат като, 
или наистина да са оригинални, непознати и неупотребявани досега в ис-
торическите, или пък във всекидневните практики на хората. 

Сред подобни описания и тълкувания има обаче такива, които 
сякаш би следвало доста да ни учудват, а и сериозно да ни притесняват. 
Най-малкото заради своята странни характеристики, поради своите осо-
бености, даже заради своята логическа несъстоятелност и фактическа, 
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обективна невъзможност, или дори и пълна абсурдност. Въпреки пос-
ледните им референции, хората като че ли изобщо не се впечатляват или 
притесняват от тяхното солидно присъствие и нерядко банализирана 
употреба. Точно обратно, дори ги използват без каквито и да са душевни 
колизии; при това в огромни размери и тиражи, и като напълно естестве-
ни, обосновани, закономерни, а и полезни (за техните начини на мислене 
и действие) форми и средства, за да могат с тяхното специфично наличие 
и посредничество по-добре, по-изгодно за техните интереси да разкрият, 
оценят и осъдят конкретни събития, по-вярно, а и по-атрактивно да опи-
шат и оценят делата на някои фигури в тях. 

Подобни необичайни описания и тълкувания могат да притежа-
ват твърде различен произход, да обслужват съвършено различни, даже и 
противоречиви човешки интереси, да бронират или взривяват противос-
тоящи си идейни ориентации, политически практики. 

Колкото и странно на пръв поглед да изглежда, днес хората не-
рядко прибягват и до особен тип обрисовки и интерпретации за случи-
лото се в персонално-личностния или в обществения им живот, който се 
базира на специфични обонятелни образи, символи и метафори.  

Този специфичен подход и начин на действие са твърде странни. 
Още повече, като се вземе предвид и непренебрежимото обстоятелство, 
че обонянието сякаш има точно определено място и време, а пък и съ-
ществена и роля в континуума на човешката (ретроспективна, актуална и 
перспективна) мисловна, емоционална и практическа дейност. А в слу-
чаите, за които по-нататък ще говорим/пишем, обонянието като че ли 
напуска своите отечествени граници, прекрачва рамките и нормите на 
задължителните си предназначения. 

В представите и емоционалните отношения на хората към дадени 
събития, факти или ангажирани с тях фигури нерядко може да се използ-
ват и всевъзможни обонятелни описания или тълкувания. Затова и едни 
хора доста натрапчиво, даже и прекалено разпалено твърдят, че нещо 
(случило се, ставащо сега или предстоящо да се случи в историята, или в 
тяхното общество, в човешкото, или в гражданското им всекидневие, или 
в техния живот) твърде осезателно „понамирисва – при това и на нещо 
много приятно, или, напротив, на нещо крайно неприятно, на нещо не-
търпимо и дори непоносимо за тяхното обоняние. 

По същата причина обаче, други хора могат съвършено катего-
рично и непримиримо да спорят дали дадено нещо от историята и от все-
кидневието им ухае, или смърди. А така внезапно се оказваме в епицен-
търа на особени типове бурни или – обратно – спокойни полемики за ес-
теството и спецификата на съответни исторически времена, обществени 
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условия или нрави, за обрисовката и интерпретацията на които хората 
разчитат на обонятелни инструменти.  

Близко е до разума, че всички подобни констатации или квали-
фикации винаги са силно зависими от политическите и идеологическите 
светогледи на хората, от техните специфични ценностно-нормативни 
ориентации, вкусове, трафарети и практики, както и че не толкова физи-
ологичните, или естетическите им характеристики и способности, колко-
то, или преди всичко останало именно политическите, идеологическите и 
нравствените им ориентации, жизнени биографии, или социални опити 
реално играят първенствуваща роля в тях. Защото на (ляво, центристки 
или дясно) идейно-политически ориентираният човек едни и същи неща 
могат (или дори трябва) да „миришат” до доста несходен начин, а пък 
обонятелните аналогии и метафори, до които той е принуден да прибяг-
ва, или – обратно, – съвършено съзнателно, доброволно и самостоятелно 
да използва, за да ги опише и прецени, естествено, могат да бъдат и пре-
калено различни, пък даже и противостоящи.  

В крайна сметка, политическото и политизираното обоняние на 
гражданите се отличава, а понякога може и драстично да се разминава с 
показанията на естественото. Политическото обоняние, както и неговите 
вербални арсенали и репертоари могат дори да обръщат гръб, да правят 
напук на реалното, физиологически достоверното обоняние. В това няма 
и нищо изненадващо, защото политиката се стреми и опитва да констру-
ира свои особени визии или тълкувания, чиито компоненти се различават 
от реалностите и истините на човешките сетива, от техните „свидетелски 
показания”, от ползването им като алиби или обвинение в рамките на да-
дени контексти, казуси и поводи в политическия живот. 

Ясно като бял ден е, че съобразно присъщите си манталитети и 
маниери, отделните човешки индивиди и общности си създават конкрет-
но-исторически обусловени, а и ползват различни обонятелни аналогии, 
метафори и пр. средства, които обаче (съвсем преднамерено, а понякога 
и неосъзнато) прехвърлят в социални сфери, твърде далечни на изначал-
ната мисия и фундаменталната роля на обонятелните органи и актове. 

В това (на пръв поглед) като че ли изобщо няма или не бива да 
има нищо смущаващо и неестествено. Още повече и заради обстоятелст-
вото, че в своето разнородно, а и многолико познание, преживяване и 
поведение за всичко случващо се извън, край или в самия него, човек ви-
наги разчита и на специфичната достоверност на „свидетелските показа-
ния” на всичките си (природно въздадени му, еволюционно развили се) 
пет сетива. А между последните, макар и не най-лично, нито най-важно 
се „мъдри” и обонянието.  
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Обонянието съвсем не е маловажен или пренебрежим фактор за 
човешкото съществувание – било в пределите на историята, било в гра-
ниците на персоналния живот. Затова използването на обонятелни кри-
терии и аксесоари твърде често се осъществява не само в строго конк-
ретните и иманентно присъщите, а също и отвъд техните законно уста-
новени практики и граници, или на тяхното изконно разпространение и 
употреба. Използването на елементи, иманентно присъщи за човешките 
обонятелни практики, се оказва напълно възможно, желано, потребно и 
дори задължително при дадени казуси, даже ако последните нямат абсо-
лютно нищо общо и с естествените обонятелни актове. При това прибяг-
ването до, селекцията и употребата на подобни образи, символи и мета-
фори обикновено се извършва без да поражда никакви сериозни, още по-
малко драматични ментални и емоционални колизии в тези субекти, кои-
то преднамерено ги създават и страстно разпространяват в публичното 
пространство, и в онези, които се възползват от тях.  

На всеки от нас се е случвало да бъде пряк или косвен свидетел и 
дори сам да е участник в тихи или разпалени политически/политизирани 
дискусии, в които миналото, настоящето или бъдещето се „апликират” 
със съответни обонятелни констатации или квалификации. За едни ми-
налото или настоящето на държавата и обществото повече или по-малко 
мирише, за други то буквално смърди, или даже направо и отвратително 
вони; за трети тип хора, или граждански типажи – най-вече носталгично 
настроените – миналите времена ухаят. 

Политическият/политизираният човек не само е доказал, че умее 
да подбира и да експлоатира всевъзможни начини и средства, за да оха-
рактеризира обонятелно нещо в своя/чуждия живот. Той трябва прециз-
но и ефектно да използва тези символни оръжия. Защото техните пора-
жения могат да се окажат и тежки – в персонален и социален план. За да 
оповести публично или междуличностно своята ценностно-нормативна 
дистанция от, или близост до съответни обществено-исторически време-
на, сюжети и фигури, той разчита и на подобен тип – обонятелни – съ-
поставки, сравнения и преценки в битността си на гражданин при дадени 
– разпалени, или банални, анемични – спорове или прения.  

Нещо повече, такива странни оценки и присъди се съставят и 
прилагат не само при описанието и преценяването на качествата на исто-
рическото минало, настояще или бъдеще, но и за обрисовките и дисек-
циите на цялото общество, на неговата биография като историчност или 
всекидневност, или дори на съвършено отделни събития в него. Но и то-
ва като че ли не достига на хората или на гражданите. За да придадат по-
вече и солидност, и убедителност на своите преценки или присъди, те се 
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възползват от подобни необикновени аналогии и метафори, чрез които 
дори могат да портретират и квалифицират и цялостния живот, или поне 
отделни периоди, даже единични постъпки било на знакови за общество-
то фигури, било за съвсем обикновени простосмъртни в живота. Така ве-
че се оказва, че в подобни междуличностни разговори или прения, в по-
литически официални или неофициални, политизирани, публични дис-
курси или полемики ярко се открояват и предано изпълняват своята ви-
дима, или незрима мисия конкретни смислово-оценъчни матрици, които 
се градят и разчитат на въпросните аналогии, метафори.  

Като имаме предвид каква, колко съществена, дори понякога 
съдбовна роля играе за човешкия духовен и практически живот обоняни-
ето, как то се транслира в далечни или чужди на изконното му място и 
роля сфери, става непонятно, а и неприятно обстоятелството, че родната 
политология не обръща грам внимание и не се занимава с деликатната 
проблематика/тематика, свързана с политическото/политизираното обо-
няние на гражданите в предишни и в актуално пулсиращите исторически 
времена, в загасващите и изчезващите, или в появяващите и разпалващи-
те се в нашата метежна и преломна историческа съвременност разнород-
ни и многолики социално-политически и други нрави. 

За жалост в българската научна книжнина няма нито една моног-
рафия, нито една сериозна и солидна студия, които да поставят и мащаб-
но, комплексно да третират подобни теми и проблеми. 

Реално съществуват огромни нужди от подобни научни изслед-
вания и интерпретации, защото чрез тях историята и всекидневието на 
нашите съотечественици или граждани могат доста по-добре, много по-
разностранно, а и по-оригинално да се опишат и анализират.  

Осъзнаващ размерите, но и стойностите на подобни липси, ре-
ших да се нагърбя с пионерската задача монографично да изследвам и 
лансирам свой прочит на тази, доста деликатна, но същевременно логи-
чески и практически взривоопасна проблематика. Предстоящите страни-
ци, следващото повествование реално, за пръв път дават шанс на българ-
ския читател да навлезе в девствени територии, в които изследователски 
крак не е стъпвал. Дали съм успял в това първопроходческо начинание, 
единствено читателят ще отсъди! 

 
София, юли 2015 г. 
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ПРОКЛЯТИЕ ИЛИ ВЪЗХВАЛА ЗА НОСА И 
ОБОНЯНИЕТО 

Историята и еволюцията изобщо не са оставили каквито да са со-
лидни или неопровержими свидетелства, а и доказателства за това кога, 
защо и как точно се е зародило и появило на „белия свят” това мистично 
явление, каквото е и обонянието на живите същества, обитаващи от мили-
они години, или от хилядолетия и векове нашата планета. Днешната наука 
не разполага и с точни данни за това какъв е бил историческия график и 
еволюционния трафик на еволюцията, на мутациите на обонянията на жи-
вите твари. Ние не познаваме достатъчно, още по-малко пък до корен по-
тайностите на историческата съдба и на еволюционната биография на фе-
номенологията на обонянието изобщо, или конкретно за тази, която е съп-
ровождала митарствата на homo sapiens през епохите. Изследванията на 
човешката анатомия или на човешкото обоняние, макар че са започнали 
твърде далеч във времето – още от времената на античността, – не са разк-
рили всичките „шифри”, не са проникнали във всички тайнства на анато-
мията на носа, на обонянието. Със сигурност, за науката предстоят нови 
времена, предизвикателства, но и невероятни открития в тази безкрайно 
интересна, но и съдбовно потребна за човека, жизнена сфера. 

Независимо от всички подобни ограничения, зависимости и из-
питания, хората като че ли някак си доста априорно, безгрижно и съвър-
шено лековато си позволяват да твърдят, че не само отделните предмети 
или живите същества имат различна миризма, но също така и че истори-
ческите, и социалните времена се отличават със свои мириси. Някак си 
без сериозни обяснения, без солидни ангажименти обикновено си позво-
ляваме да считаме или квалифицираме, чу духовете на времената са аро-
матите на историческите епохи. Имаме за нещо твърде банално, или пък 
за съвършено понятно обяснението, че отделните епохи, или времена 
миришат по различен начин, че дори различните типове цивилизации, 
култури и общества неизбежно, задължително притежават и своите 
„аромати”. Смятаме за абсолютно ненужно да обясняваме факта, че ис-
торията променя човешките – персонални и социални – обонятелни въз-
можности, арсенали и репертоари, че това е нещо естествено и напълно 
задължително, или пък че е и непреодолима закономерност. 

Още древните хора, общества, култури и цивилизация са знаели 
и високо са ценели огромната власт, роля и значимост на носа, обоняние-
то за техния начин на живот. Те са се стремели и опитвали по всевъз-
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можни начини да предпазват, да не обременяват своите носове и обоня-
ния с неприятни, отблъскващи или нетърпими миризми. В същото време 
древните всячески са се старали и действали в посока на сътворение и 
използване на разнородни условия, фактори, механизми, субстанции и 
прийоми, чрез които да изразят своята голяма почит, своя дълг към фа-
тално потребните им носове и обоняния. По тази причина те са щадели 
своите носове и обоняния от лоши и вредни миризми, а и са им се отбла-
годарявали с изобилни пиршества от приятни за тях естествени или из-
куствени аромати, които милват психиката, галят сетивата и раждат доб-
ри настроения. В този план историята на парфюмерията и козметиката 
може да се прочете и по съвсем друг начин в сравнение с тривиалните й 
писани биографии, а именно като своеобразен реверанс и вярна служба 
на техни величия – носа и обонянието на човешките същества. 

В крайна сметка дори тактилните усещания и възприятия могат 
доста радикално да променят своите „свидетелски показания”, ако в тех-
ните проявления се вкарат и определени обонятелни консистенции. Тъкмо 
затова гладката, ухаещата и добре поддържаната (с всевъзможни парфю-
ми, балсами и лосиони) човешка кожа винаги е и неимоверно по-
предразполагаща, несъмнено далеч по-привлекателна, а и невероятно мно-
го по-съблазнителна в сравнение с грубата, занемарената, миризливата или 
видимо неподдържаната човешка плът, която с безусловна сигурност отб-
лъсква обонянието, или която по най-безцеремонен начин се оказва спо-
собна да охлажда, или даже прокужда надалече безграничното любопитс-
тво, да възпира странните занимания на човешкия нос. Но нещо подобно 
бихме могли да кажем и спрямо връзките между обонянието и вкуса. 

С други думи казано, приятно ухаещата човешка плът неминуе-
мо пренасочва по доста особен начин вниманието, интереса и ангажи-
ментите на другите сетива към себе си. Тя се оказва още по-изкусителна 
не само за погледа, а и за вкуса, който намира особени или съвършено 
неочаквани изкушения, дори изумителни сладострастия в това да я целу-
ва, да я ближе или да я смуче, да опитва до пълен захлас всичко от ней-
ните приказни прелести. 

Обратно, – лошо миришещата човешка плът отблъсква, сякаш 
парализира или напълно вцепенява дейността на останалите сетива. Тя 
прекалено бързо и лесно може да прокужда от себе си вниманието, заво-
евателните авантюри и триумфалните маршове или паради на човешкия 
поглед. Тя поражда вербални или придвижващи се апокрифно, наум 
мисли и най-разнообразни преценки, обяснителни, оправдателни или 
даже смъртни присъди за своите одиозни качества и неприятни ефекти. 
Тя винаги блокира или направо убива желанията на вкуса, или на осеза-
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нието да опитат от нейните отблъскващи „менюта”.  
Ароматите и миризмите обаче нямат само тази толкова привична 

и любопитна персонална съотносимост и значимост. Те притежават и не-
вероятно своеобразни, а при това и извънредно големи, макар и най-
често публично неартикулирани, властови, но и социални референции, 
които са производни от, а и плътно обвързани с цялостната архитектура 
и аура на (идеологически, политически, религиозен и пр.) социалните 
порядъци в конкретно историческо време, в пределите на отделна дър-
жава или общество, както и съобразно естеството или спецификата на 
техните социални нрави и културни порядки. 

Властовите референции на ароматите/миризмите са доста осо-
бени. Те най-често са незрими. Това ги прави още по-впечатляващи и 
още по-въздействащи върху психиката и съзнанието на човека. Когато 
последният чувства нещо, без да го вижда, когато усеща, че е връхлетян, 
похитен или обгърнат от нещо невидимо, от нещо, което няма видими 
контури или силует, той е способен и много повече да изпитва неприят-
ни възприятия, даже страх, ако то е свързано с нещо, което го притесня-
ва, или даже го плаши. И това е така, защото непознатият, незабележи-
мият противник или враг обикновено се възприема и оценява като много 
по-страшен, по-коварен в сравнение със забележимия. А човек винаги 
много повече се терзае, притеснява или страхува от невидимия си враг, 
защото няма достатъчно реална и вярна представа кой и защо се изправя 
на пътя му, но и понеже в такива ситуации, или казуси неговото мислене 
започва трескаво да пресмята като обикновено включва не само разумни, 
а се подава и на немалко ирационални идеи. Не случайно съвременните 
притеснения, страхове, кошмари или ужаси от тероризма са органично 
свързани именно с подобни феномени – с непознаване на истинския лик, 
на реалната мощ, на основните подбуди и мотиви на терористите. Такава 
психологическа „картина” обикновено ускорява и умножава неимоверно 
много душевните колизии и страхове на хората, оказали се неволни и не-
винни мишени или даже жертви на терористични атаки. 

Невидимата опасност, незримият противник обикновено предиз-
викват, а даже и преформатират човешките помисли или емоции, които 
са свързани с усещанията, или с представите за моментната, за предсто-
ящата или отминаващата виктимност на човека. То и няма как да бъде 
другояче, защото човек, попаднал под властта на притеснения и страхо-
ве, неминуемо, мисловно или въображаемо се вижда и като безпомощна 
жертва. А точно по този начин може да се възприема и оценява връхле-
теният от неприятни или нежелани, отблъскващи или силно плашещи го 
миризми човек при такъв одиозен казус. Изпаднал в такива ситуации, 
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човек не знае как да се предпази, какво трябва да стори, за да се спаси от 
агресията, която съвършено необосновано се изсипва върху самия него. 

В този аспект одиозните миризми се оказват доста сходни с пси-
хичните влияния на тероризма. Те се появяват неусетно, а нерядко и нез-
найно защо. Те често не издават някакви определени или сигурни знаци 
какъв е техният истински произход, колко продължителна ще бъде по 
време тяхната неприятна, или опасна „визита”, нито пък върху какви 
пространства ще разпрострат своята невидима и твърде конкретно усе-
щана власт.  

Роден със съответни биологически дадености и възможности за 
обоняние, в хода на своето формиране и развитие, обучение, а и възпита-
ние човек придобива и различни социални умения, способности, техники 
и практики да се ориентира и възползва от обкръжаващото го „летливо 
царство” на естествените и изкуствените аромати и миризми. През целия 
си живот той се учи или е принуден от най-различни обстоятелства да 
използва „езиците” на ароматите, миризмите, да разбира какво му казват 
тези неми езици, които всъщност са невероятно словоохотливи, прекале-
но богати на смисъл и значение. А немите езици обикновено изискват за 
своето опознаване, разбиране и практикуване доста по-специфични зна-
ния и умения от страна на човека, които иска добре да ги научи. Освен 
това, както всички други неми езици, така и тези доста словоохотливи 
езици, които ароматите и миризмите предлагат, предоставят на човека 
невероятни възможности да опознава по твърде различен начин света и 
живота, но и да си гради, а и да използва съвършено други критерии или 
таксономии за техните, често и странни, феномени. Ароматите и мириз-
мите нерядко предлагат на или дори заставят човека да се съобразява с 
един изумително тайнствен (извънредно богат на знаци, символи, пос-
лания и мотивационно-регулативни подбуди) свят, който в определени 
ситуации и в дадени контексти има и огромно влияние, което понякога 
дори може и да придобива фатална роля, или даже и съдбовна значимост, 
ако човек осъзнава или не осъзнава неговото гибелно присъствие. 

Както в своята филогенеза, така и в процеса на онтогенезата си, 
човек неизбежно променя в известни, понякога твърде осезателни рамки, 
форми и начини праговете на своята обонятелна чувствителност, 
формира си или пък дори става напълно способен да изменя своя обоня-
телен „имунитет” към определени мирисови провокации и среди. А това 
е така, защото всяка една – природна или пък социална – действителност, 
освен всички други, предлага и специфични (за нейната същност) праго-
ве на чувствителност към определени аромати/миризми, прагове на тях-
ната приемливост или недопустимост.  
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Естествено, нарушаването, прехвърлянето на такива прагове на 
чувствителност обикновено се отразява и доста съществено на логиката, 
на „механиката” на човешкото мислене, на избора на човешките постъп-
ки в конкретния момент или на гарнитурата от емоционални преживява-
ния, които се пораждат от, или пък неизменно съпровождат и подобни 
промени в душевния „пейзаж” на социалния субект – бил той лице, или 
група. А това е така, понеже в границите (отвъд пределите) на тези пра-
гове на сензитивност, чувствителност човек сякаш попада в съвършено 
различни – реални, или въображаеми – светове, към които трябва да се 
отнася, и които трябва да преживява по особен начин. Тези прагове „ри-
суват другояче картините” на живота, историята, културните вкусове и 
трафарети на човека, който е попаднал в, или може да бъде погълнат от 
техните обятия. В известен смисъл тези прагове създават или налагат ко-
ренно различна поетика на човешките мисли, емоции и постъпки, която 
притежава своя автономност и автентичност. Това е твърде деликатна и 
своеобразна поетика, която притежава своя уникална граматика, своя 
доста нелека семантика, лексика, морфология и синтаксис, които, от своя 
страна, изискват много внимание, усърдие, но и усилия, за да бъдат пра-
вилно опознати, добре усвоени и плодотворно използвани в различните 
житейски казуси, които спохождат даден човек.  

Впрочем, тези особени прагове на чувствителност най-често 
твърде флагрантно или много дискретно показват и какви споразумения 
постигат различните форми и степени на еволюцията на материята, също 
както и какви тайнствени диалектики създават и експлоатират помежду 
си биологичното, психичното и социалното в толкова сложните, разно-
образните човешки проявления от ментален, афективен и поведенски ха-
рактер. Те по много деликатен начин разкриват и какви са потенциите, а 
също така „изпитват” колко големи и значими са моментните или пък 
дълготрайните властови могъщества на отделните човешки сетива в 
конкретни случаи, при разрешаване и на съответни ребуси, или казуси, с 
които човек са сблъсква, или пък му се налага да реши в дадения момент. 
Те също така показват как отделните човешки сетива могат да си взаи-
модействат, да се допълват, да работят под прикритие или по съвмести-
телство, заедно и с другите сетива. 

С други думи казано, обонянието предлага свои, уникални и съ-
вършено неприсъщи за другите сетива, шансове и хоризонти за многост-
ранните проявления на човека. Затова и неговите изненадващи „разкрития”, 
или „свидетелски показания” са и толкова важни за човека, особено пък и в 
онези случаи или житейски ситуации, когато тяхната роля и значимост се 
оказват и твърде големи, или неимоверно ценни за техния субект.  
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Видян и преценен през тази особена (смислова и тълкувателна) 
призма, Негово величество Човешкият нос реално се оказва един извън-
редно важен и значим фактор за човешкото мислене, преживяване и пове-
дение. Той съвсем не е пренебрежим анатомичен орган, чиято специфична 
дейност може и да бъде омаловажавана, дори игнорирана. В този план но-
сът не е само еволюционен и атавистичен анатомичен израстък, който би 
могъл да бъде елиминиран без каквито да са сериозни последствия за чо-
вешкия живот. Точно обратно, неговото неправилно функциониране, при-
теснение или потискане може да предизвика извънредно сложни, а и теж-
ки последици за цялостния живот на човека. Дори една обикновена хрема, 
едно временно запушване на носа, едно „протестиране” от негова страна 
(чрез производство на специфичните му секрети) са съвсем достатъчни и 
за най-невежия човек, за да проумее той колко сериозно е зависим от носа 
и обонянието си. Да не говорим изобщо и за онези тежки, хронични, или 
нелечими болестни състояния, при които драстичното нарушаване на дей-
ността на обонянието може да съсипе човека, да провокира в неговата ду-
шевност изключително драматични и трагични последствия.  

Когато е здрав, когато няма проблеми или оплаквания от своето 
обоняние, човек обикновено не си дава реална, или пълна сметка колко 
важен за неговото съществуване е онзи лицев израстък, който му създава 
притеснения, или неприятности само когато се оказва пострадал от ня-
каква настинка, хрема, от неочаквани или тежки удари по него. Само ко-
гато човек има сериозни проблеми с носа или с обонянието си, едва тога-
ва той може и за момент да прецени колко неудобства и неприятности 
може да му сервират техните нередни състояния.  

Като изключително важен информационен орган или значим ка-
нал за човешкото познание, носът и неговата специфична – обонятелна – 
дейност притежават не само или не толкова ретроспективна история или 
пък привидно затихваща актуална биография. Тъкмо напротив, съвре-
менната наука, високите био- и други технологии разкриват необятни, ис-
торически досега напълно непознати, или поне недостатъчно използвани 
възможности, които дават съвършено нови шансове или хоризонти на чо-
века, на неговото познание и дейностите му да проникне в тайнствата на 
ред сфери чрез своето обоняние. А това придава извънредна роля и перс-
пективна значимост на Носа и Обонянието, на тяхното многостранно и 
ефективно използване в най-разнородни човешки практики. Не случайно 
дискретните потенции, уникалните възможности на човешкия нос, пък и 
на неговите обонятелни „разследващи, констатиращи и осъждащи мероп-
риятия” се оказват въвлечени все повече в исторически непознати, а и пер-
спективни научни авантюри, при които техните иманентни способности се 
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използват за други клонове на човешкото знание, за радикални промени и 
високи постижения в медицината, икономиката и криминалистиката. 

Не само в тези „високи орбити” на връзките и приносите на носа 
и обонянието за научните изследвания и постижения трябва да се проб-
лематизират и многостранно да се преценяват техните – на носа и обоня-
нието, – изключително важни роли и значения. Човешкият нос може да 
се окаже изумителен „визионер”, който с деликатната и дискретната об-
работка на своя емпиричен материал е способен да рисува в психиката и 
съзнанието на своя субект неимоверно различни – удивителни и възторг-
ващи, или ужасни и потресаващи – „картини” и за това на какво са спо-
собни предизвикалите го миризми. Едни силни благоухания са способни 
да отведат или потопят човешките мисли и емоции в незримия свят на 
разнежващи представи и „райски” преживявания и представи. Обратно-
то, – едни неочаквано връхлитащи или продължително застояващи се 
зловония могат силно да притеснят, сериозно да уплашат размишленията 
и чувствата на човека, да породят временен панически страх и пък дъл-
готраен ужас в похитения от тях човек. Защото приказните спомени за 
възхитителни мигове, прекарани в чудесните компании на невероятно 
приятни аромати, както и стряскащите, потресаващите мнемонични сле-
ди от зловещите и злотворните въздействия на неприятни миризми могат 
да разпрострат доста надалече (във времето и пространството на душев-
ния и жизнения свят на човека) своите ръце и своята незрима, но също 
така могъща (реална и символична) власт.  

След като човешкият нос и неговото обоняние „дешифрират” по 
съвършено различен, уникален, неизползван от другите сетива начин по-
тайностите на живота и света, те се оказват своеобразни фактори, но и 
деликатни „законодатели” на съвършено друга логика, технология, 
прагматика и обрисовка на случващото се в обкръжаващата среда. Сле-
дователно те са способни да предлагат на човека, на неговото мислене, 
емоционално преживяване или на практико-поведенческите му реакции 
свои собствени критерии и модалности за опознаване и преценяване на 
живота и света, на случващото се в тях, а и на случващото се с душев-
ността, битността и битийността на човека при такъв казус.  

Разбира се, за да докажат своето „право на живот”, както и своето 
деликатно могъщество, както човешкият нос, така и неговото обоняние са 
фатално зависими от нещо друго, от нещо външно и независимо от тяхна-
та воля – от ароматите и миризмите, които природата и социалният живот 
предлагат в различни оферти или менюта на човека. Защото свят и живот 
без миризми и аромати правят напълно излишни, съвършено непотребни 
наличието, предназначението на човешкия нос, а и на обонятелната му 
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власт. Едва ли можем съвършено точно и напълно да си представим кол-
ко ограбен, колко нещастен, ужасен би могъл да бъде човешкия живот, 
ако той бъде лишен от присъствието и влиянието на ароматите и мириз-
мите, ако бъде спасен от тяхната власт, а и от капризите им. Освен това 
човекът (като род, вид или индивид) със сигурност никога не би си поже-
лал да обитава такъв свят, да носи непосилното и ужасното бреме на та-
къв начин на живот. Той винаги е искал, желае и в бъдеще ще се стреми 
към свят и живот, които са благословени, притежаващи в изобилие опре-
делени – приятни и полезни за човешката душевност и екзистенция – 
аромати и миризми, но не би понесъл да живее при техните липси.  

В този смисъл човешкото светопознание и светопреобразуване 
придобиват и една твърде специфична характеристика, една уникална и 
неприсъща за никое друго живо същество мисия – да създават и развиват 
свят или живот с повече, и с по-разнообразни, с полезни за, вдъхновява-
щи човека аромати и миризми, които да се превръщат в символ и доказа-
телство за човешката природа, безгранична по своите желания и въз-
можности. Именно поради тази причина човек винаги ясно или завоали-
рано се стреми и опитва да придава на почти всички свои помисли, чувс-
тва и постъпки съответен – реален, или пък метафоричен – мирисов сми-
съл и оттенък. Той – кога напълно съзнателно, кога съвършено несъзна-
телно или даже подсъзнателно – се оказва способен да „инжектира” дис-
кретно, или забележимо в своите разнородни и многолики идейни опции, 
в практическите си визии за света, живота и своите деяния, или пък за те-
зи на социалните му кореспонденти (освен всичко друго) някакви дели-
катни, специфични олфакторни атрибуции1, които придават по-
различни, допълнителни и уникални образи, смисли и значения на субек-
тите и обектите, свързани с моментно проявените аромати или миризми. 

Погледнати от този зрителен ъгъл, човешките помисли и идеи, 
чувства и преживявания, постъпки и биографии, различните исторически 
епохи или социалните времена, разнообразните цивилизации и културни, 
с една дума, всичко в историческата еволюция на homo sapiens може да 
притежава и съответни олфакторни визии или значения. Просто, защото 
човекът исторически и всекидневно живее в светове, надарени или обре-
менени със съответни мириси, както и понеже той – със своите деяния – 
е способен да предизвиква, променя, развива и дори да унищожава даде-
ни мирисови асортименти. Така човекът става желаещ, но и способен да 

                                                 
1 Олфакторни е термин, произлизащ от латинската дума оlfactus, което 

означава обоняние. По тази причина в науката всичко, отнасящо се до 
обонянието, миризмите или ароматите, се нарича и по този начин. 



18 

описва и тълкува всичко в живота и света, освен по всякакъв друг, също 
и по този извънредно специфичен начин – като „ухаещи” на определени 
(приятни или неприятни, допустими или неприемливи за него) миризми. 
Както природното и социалното време и пространство, като неотменни и 
непреодолими фактори за екзистенцията на човека, имат своите олфак-
торни признаци и свойства, така човешката душевност и битийност, а и 
техните продукти също притежават, и трябва да олицетворяват, въплъ-
щават, символично или практически да излъчват дадени миризми. Така 
светът и животът на човека се оказват винаги миришещи – благоуханни 
или зловонни, – разбира се, в изключително силна зависимост и от глед-
ните точки, вкусовете, или критериите, които човек има възможност да 
използва в такива моменти, за да прецени и осъди позитивно, или нега-
тивно влиянията на средата, и ролята на другите хора, които с присъст-
вията, или с деянията си могат да „ароматизират”, или пък – обратно, – 
да „вмирисват” неговата душевна нагласа, поведенческия му патос и етос 
в ситуацията. Така всичко в човешкия свят и живот може да ухае, или да 
вони и смърди съобразно моментно господстващите в душевния свят на 
субекта еталони за мислене и оценяване. Дори когато изцяло липсват 
каквито да са обективни, реални свидетелства за наличието и действието 
на конкретни аромати и миризми, човек пак може да бъде склонен и спо-
собен да приема, че даден проблем, или феномен, към който в дадения 
момент е насочено неговото внимание, също така – метафорично, а и в 
превърнати форми – му „понамирисва” на нещо достатъчно странно, по-
нятно или непонятно, на нещо приятно, или неприятно. Именно по тази 
причина не бива да се учудваме, че във всички древни и днешни живи 
езици винаги могат да се открият съответни лингвистични конструкции, 
някакви фрази, чрез които хората са удостоверявали, че нещата (не само 
от материален, а и от духовен произход и порядък) могат да им намирис-
ват, да ухаят или да вонят, ако бъдат оценени в контекста на валидни, на 
господстващи за даденото време и битие ценности и норми.  

Всъщност човек исторически и всекидневно като че ли е и неиз-
бежно въвлечен, или обречен да се съобразява и подчинява, и дори сам 
да произвежда, рекламира и обменя на тържищата на своите неимоверно 
разнородни и безкрайно многолики социални отношения и връзки, по-
добна, на пръв поглед прекалено странна, ала и жизнено значима за него 
метафорика, която по особен начин уподобява, но и пронизва всичко жи-
во с мирисовите си консистенции.  

Воден от тази – неосъзната или понятна нему – мотивация, човек 
става готов, а и способен да придава на всичко в околната среда, в орга-
никата на събитията и фактите, на хората и атмосферата на техните връз-
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ки и отношения и т.н. съответни олфакторни визии и конотации, които 
да играят и съответна роля в неговия жизнен свят, или в начина му на 
живот при конкретни обществено-исторически, или всекидневни даде-
ности. Затова и няма нищо, което в сферата на извадената от летаргия 
човешка памет, или пък във фееричната област на възбуденото и разпа-
леното човешко въображение да не може да бъде специфично декорира-
но със съответни мирисови импликации или експликации в даден миг. 
Всяка мисъл, всяко чувство, всеки жест, всяка мимика или всяка постъп-
ка в определени моменти, или ситуации могат да придобиват и съответен 
олфакторен атрибут и смисъл, които обикновено се разпознават, опозна-
ват, а и преживяват по невероятно съкровен, и интимен начин от социал-
ния субект – бил той отделен индивид, или социална общност.  

Като неотменно, но същевременно и твърде деликатно притежа-
ние на определени типове социални субекти, разнообразните миризми се 
превръщат неизбежно и в реални, или пък в символични разграничители 
между съответни типове идентичности. По най-различни поводи и кри-
терии, в различни форми, мащаби или степени миризмите се оказват – 
пряко, или косвено – свързани и със съответни – разнородни, а и много-
лики – социални класификации или типологии на хората в даден социум, 
и при даден контекст. Затова различните – расови, етнически, национал-
ни, религиозни и класови – общности обикновено се възприемат от вън-
шните (спрямо тях) социални субекти и като твърде странно – приятно 
или неприятно, приемливо или недопустимо – миришещи, ухаещи. В 
световете и йерархиите на разнообразните предразсъдъци и предубежде-
ния олфакторните критерии или визуализация съвсем не се намират на 
най-последните места, в най-затънтените ъгли на нетърпимата и непоно-
симата към чуждостта преднамереност. Напротив, в тези светове и йе-
рархии представите, стереотипите, нагласите за „нашата” и „чуждата” 
миризма се оказват изключително важен, извънредно мощен и дори кон-
ститутивен фактор за „обрисуване” и преценяване на качествата на даде-
на идентичност. Това обаче фактически означава, че в разнообразните 
социални (публично валидизирани или апокрифно циркулиращи) таксо-
номии за съответни идентичности винаги – реално, формално и симво-
лично – присъстват и най-различни, конкретни видове олфакторни атри-
бути, както и производните от тях наративи и дискурси. „Социализира-
ните” и публично легитимираните миризми на определени идентичности 
винаги се представят или исторически се възпроизвеждат като особени 
типове социални маркери, които притежават и своя, собствена (смислова 
и ценностно-нормативна) основа. Именно тя – тази основа, – обуславя и 
публично/частно легитимира или – обратното, – делегитимира съответни 
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комплекси от социални отношения и връзки, предпоставя конкретни 
снопове на ментални, емоционални, волеви, а и поведенчески актове на 
човека към себе си, или към другите негови социални кореспонденти, 
които с присъствията, мислите, емоциите и деянията си по някакъв на-
чин могат да му „миришат” на нещо добро или лошо. 

Колкото по-големи са (по някакви значими критерии) отликите 
или дистанциите между две социални общности, толкова е и по-сигурно, 
че всяка една от тях ще бъде и способна да открива, или поне да предпо-
лага в „другата” определени типове миризми, които са повече, или по-
малко несходни, неприемливи за нейните олфакторни вкусове, трафаре-
ти, за разнообразните й, моментно или твърде продължително валидни за 
нея, социални логики, техники и практики. 

В пълния комплект от всевъзможни, разнородни критерии и мно-
голики елементи, които са органично потребни за публична или частна 
иконография, както и за съпровождащите я обяснения и тълкувания на 
собствената, но и – обратно, – на различната идентичност, олфакторните 
компоненти и индикатори винаги притежават и съответни (макар най-
често дискретни, недостатъчно оценени с внимание и слова) места, и ро-
ли. Тези компоненти и индикатори обикновено доста тихомълком, неза-
бележимо и неусетно за моментното внимание на човека влияят върху 
неговото настроение и поведение. Със своето присъствие или въздейст-
вие те придават една по-друга смислова и емоционално-оценъчна тонал-
ност, обагреност и едно по-различно звучене на дадени събития. Освен 
това подобни компоненти или индикатори винаги, макар и по доста 
странен или необичаен начин, създават или развиват специфична прина-
дена стойност към портрета и оценките, към тълкуванията и интерпре-
тациите на ценността и ролята на обекта, или на субекта, който излъчва, 
или пък който приписва някакви мирисови опции на другия. Да създава 
и утвърждава у други хора впечатления, внушения и представи, че е на-
дарен с възможности, или че е реално способен да произвежда и обменя 
с тях „ароматни или миризливи” връзки, отношения, че може да освежи, 
или – обратното, – да увони дадени обстоятелства и комуникации, е мно-
го важна, а понякога е страшна присъда за човека. Просто, защото всеки 
нормален човек обикновено, дори неосъзнато се стреми и опитва да по-
падне в компаниите или да стане по-близък с хора, които душевно, мен-
тално и поведенчески му ухаят на нещо добро, красиво и приятно, на ня-
каква душевна ведрост и свежест, на морална дъхавост. Но точно обрат-
ното се случва в отношенията му към онези лица или групи, които по-
раждат в неговото съзнание предчувствия или терзаят неговата психика с 
убеждения, че с присъствието и поведението си са способни да „усмър-
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дят” човешките отношения, да им придадат смисъл и ценностна значи-
мост, които принуждават човек да се отвръща от тях, да се отвращава, 
или да бяга колкото може по-надалече от техните влияния и пр.  

Твърде важно е да се отбележи, че всяка една социална общност, 
която е готова или способна по различни начини да „разконспирира”, и 
съответно да възнагради с позитивни или негативни оценки, присъди и 
санкции мирисовите индикации на другата, обикновено, или привично 
счита самата себе си едва ли не за напълно лишена от каквито и да са не-
гативни, публично недопустими и неприемливи мирисови атрибути. За-
това в историческата а и в актуалната социална практика изглежда като 
тривиално обстоятелството, че „азовата” идентичност приема за себе си, 
сякаш без всякакви предварителни условия и уговорки, че е олфакторно 
неутрална, не че излъчва одиозни миризми. Тя почти никога няма съ-
вършено съзнателно, систематично мнение, а пък и публично не създава, 
лансира и разпространява в общественото време-пространство, в истори-
ческата, а и във всекидневната си битност и битийност негативни дис-
курси за собствените се миризми. 

Подобен концепт или мотив в най-цялостен и всесилен модус се 
забелязва в съдържанието и публичните декларации или визуализации на 
расистките и ксенофобските нагласи спрямо някаква – реална, или въоб-
ражаема – другост, или пък даже чуждост. Расистите и ксенофобите не 
крият никога своята органична нетърпимост и непоносимост към чужда-
та миризма, която винаги се оказва абсолютизирана и до безграничност. 
За сметка на това, те никога не забелязват собствената си телесна, а още 
повече и духовно-морална миризма, или всячески се стараят и опитват да 
представят евентуалното наличие на такава само в неимоверно хипербо-
лизирани положителни опции и оправдателни краски. 

Естествено, от това желязно правило, от този всевластен закон 
има изключения. Те обикновено са случват, когато даден социален субект 
– индивид или пък общност – проявява някакви комплекси за определен 
тип малоценност, или преживява някакви тежки травми на паметта, на 
своята житейска биография, или даже на самата история. В живота на 
почти всеки човек има драматични моменти, при които той осъзнава кол-
ко вмирисани са неговата съвест и битие; колко е бил изкушен или добро-
волно се е подал на идеи и дела, които морално смърдят; колко одиозни 
миризми се излъчват от неговата същност и проявление, както към близки 
нему хора, така и към собствения му живот, както и колко спешно му се 
налага да се пречисти, да премахне тези миризми в себе си. Изпаднал в 
подобни (крайно неприятни и неблагоприятни) жизнени или обществено-
исторически ситуации и обстоятелства, такъв субект може силно да се 
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срамува, дори да се стреми и опитва по някакъв начин да обясни, или оп-
равдае мирисите на своята плът, уханията на своите помисли, чувства, 
преживявания, състояния и битийни проявления. Когато човек не може 
сам да се понася, той нерядко се чувства като полужив, като агонизиращо 
същество или дори като жив труп, а от всички подобни състояния на чо-
вешкия организъм – както добре се знае, – винаги се разнасят и твърде 
неприятни „ухания”. Защото нормалното си състояние, но и истинската 
си човешка същност подобен субект вижда преди всичко в други жизне-
но-смислови и ценностно-нормативни измерения, в по-различни социал-
ни (публични и частни) проявления, които естествено имат по-други ми-
ризми. А подобни крайно неприятни размишления или преживявания са 
толкова по-присъщи, колкото е по нравствено-благороден техният субект, 
който понякога – по волята на съдбата, поради стечение на жизнени обс-
тоятелства, – се оказва подведен, похитен, беззащитен или доброволно 
предал се на съблазни, грехове и морални падения, които вонят. 

Съвсем не е и нужно да конкретизираме, или нагледно да илюст-
рираме подобни човешки драми, или страдания – в художествената ли-
тература, киното, театъра, дори в психиатричните клиники, или пред ка-
бинетите на психолозите има безброй примери на лица, които се опася-
ват, или вече реално са пострадали от подобни житейски трагедии. 

Разбира се, тук и сега, когато говорим/пишем за травматичното 
преживяване на собствените неприятни „ухания”, няма изобщо да отде-
ляме внимание на онези психологически и психиатрични проблеми и 
преживявания, които са свързани с определени душевни колизии при 
възприятията на миризмите при патологичните казуси. Известно е, че 
има психически заболявания, които се придружават от, пък и стимулират 
появите и развитието на симптоматика, свързана със сериозни проблеми 
на обонянието, с неудовлетвореност, или с невротични реакции от реал-
ната/фантомната миризма на аз-а. В подобни състояния на психиката су-
бектът получава и фалшиви сигнали, а и консумира невярна, често дори 
и илюзорна информация за реалните качества и количества на миризми-
те, излъчвани реално, или въображаемо от плътта му; подвежда се по 
изопачени и недостатъчни свидетелски показания на собствените си раз-
нородни сетивни усещания. И, съответно на това, предприема най-
различни хигиенични интервенции и продължителни агресии върху ко-
жата си, за да я прочисти от одиозни олфакторни „субстанции”. 

При всички останали случаи всяка социална общност или група 
обикновено, а и всячески (ще) се старае и опитва да представи или по 
най-категоричен начин да впише своите олфакторни характеристики и 
специфики преди всичко в „каталозите” на публично допустимите и 
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приемливите, на валидизираните като приятни, благоуханни, благовонни 
и приемливи за „нормалните хора” мириси, които сякаш са и съвсем ес-
тествени, или пък напълно закономерни за техните традиционни, изис-
кани културни вкусове. Това е така, понеже всяка цивилизационна и кул-
турна – историческа или персонално-екзистенциална – „панорама” вина-
ги предполага, или разполага и със съответни олфакторни фонове, с оп-
ределени (фаворизирани, или стигматизирани) олфакторни еталони, кои-
то са легитимирани от общовалидни, универсални за нея логики, техни-
ки, практики. Тя декретира кои олфакторни пейзажи, а и климати са 
иманентно присъщи за нейната същност и предназначение в историчес-
кото/всекидневното време-пространство на човека като вид и индивид, 
като представител на определени нейни общности и практики. На тази 
основа всяка цивилизационна, културна, етническа, конфесионална или 
друга идентичност исторически създава, унаследява, придобива или раз-
вива свои олфакторни компендиуми, които притежават много важна 
ценностно-нормативна роля в живота й. Тя винаги дава предпочитание 
или осезаемо предимство на собствените си олфакторни критерии, 
фреймове или постижения, като, успоредно с това, омаловажава, подце-
нява, пренебрегва, дискриминира, всячески дезавуира и репресира „чуж-
дата” олфакторност. По тази линия вече винаги се смята, че другата, раз-
личната или чуждата идентичност, тъй като се оказва реален, или потен-
циален носител и разпространител на недопустими и неприемливи, от-
рицателни (според господстващите социални норми и ценности) мириз-
ми, определено се нуждае от, или трябва принудително да бъде подло-
жена на съответни „дезодориращи” средства, манипулации и терапии, 
които са призвани да обусловят нейното „нормализиране и адаптиране” 
към вкусовете и стереотипите на тези хора, които държат в ръцете си 
кормилото на властта, и то във всичките нейни модификации. 

Ако възприемем екзистенциалистката зловеща присъда, че „дру-
гият е моят ад”, при положение, че всеки небесен или земен ад е изоби-
лен на всевъзможни отвратителни или убийствени миризми, повече от 
ясно и разбираемо е, че собственото ни спасение е зависимо от способ-
ността ни да избягаме от злощастната си участ да попаднем в капаните, в 
менгеметата на такива „адове”, тоест под властта на одиозните им ми-
ризми. В този ракурс всяко егоистично съществувание се оказва превър-
ната форма, завоалирана битност или битийност на някаква морална па-
тология, чиито симптоми, или кризи се свеждат до страхове от другостта, 
от нейните присъствия и влияния, и от техния мирис. Затова истинският 
човешки живот, който е и пълнокръвен в своите персонални и социални 
изяви, никога не трябва да бъде равнодушен или напълно безчувствен, и 
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съвършено пасивен спрямо своите олфакторни очертания в и „лъчения” 
за човешката душевност и битийност. 

Колкото и да са напреднали в еволюционно или културно, циви-
лизационно отношение, хората винаги прибягват до съответни ритуални, 
обредни, култови или други процедури, чрез които (реално или симво-
лично) се пречистват, прочистват душите и телата си от съответни – 
естествени, или изкуствени – миризми, които те (по традиция, житейски 
навик, или моментна принуда) считат за нежелани, опасни или вредни за 
тях. Подобни архетипи на „очистване” на духа и плътта на човека идват 
от дълбините на времето и историята.2 Затова със сигурност никога няма 
да срещнем, чуем, видим или да прочетем за такива шамански, прорица-
телски, ясновидски, или пък даже екзорсистки логики и техники, от кои-
то и да са исторически епохи, или пък от които да са древни и съвремен-
ни цивилизации, които да не включват по някакъв начин, в някаква сте-
пен и форма, като органична, или даже като неимоверно съдбовно неот-
менна част от своите разнообразни арсенали и репертоари и такива „са-
ниращи” мероприятия спрямо набедените миризми.  

Всъщност исторически създадените, утвърдените и пренасящите 
се през „бродовете” на времената или обществата комплекси от предста-
ви, стереотипи и практически трафарети за смисъла, значението и ролята 
на различни видове аромати/миризми винаги са били, са, но и ще бъдат 
ориентирани към или ангажирани със съответни ценностно-нормативни 
системи, които са валидни за, или – обратно, – са стигматизирани в жиз-
нените светове на дадени общества, етнически, религиозни или други чо-
вешки общности. Това се дължи и на знаменателното обстоятелство, че 
отделните типове аромати и миризми притежават и специфични символни 
пълнежи, но и съответни ценностно-нормативни функции, или пък дори 
и твърде значими жизнени мисии за мисленето, душевността, поведение-
то и битието на представителите на конкретни човешки образувания.  

Видени през тази особена семантична, оценъчна призма, отдел-
ните видове аромати и миризми се оказват специфични представители на 
пряко/опосредствано въплъщение на различни типове опозиции, които са 
съдбовно важни за дадени социални типове. Тук става дума не само и не 
толкова за естетически или вкусови критерии и възприятия, т.е. за това 
дали конкретни аромати, или миризми са олицетворение и материално 
въплъщение на нещо красиво, или грозно; възвишено, или низко; прият-

                                                 
2 Срав.: Дуглас, М. Чистота и опастность. Анализ представлений об ос-

вернении и табу. М., 2000; Елиаде, М. Сакрално и профанно. С., 1998, а 
също от него и: Обряды и символы инициации. М.,  
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но, или неприятно, а за нещо, което е далеч по-важно, но и доста могъщо 
в пределите на мисленето, афективността, битността и битийността на 
хората от конкретни общности – за техните нравствено-етични опозиции 
от типа „добро – лошо”, „правилно – неправилно”, „добродетелно – 
злотворно”, „сакрално – профанно” и т.н. Тоест различните видове аро-
мати и миризми се оказват особени символи или специфични материал-
ни знаци на морално-етически проблеми и дилеми, на душевни и екзис-
тенциални колизии и конфликти. Те се превръщат в дискретни знаци на 
съвсем различни (от базовата им мисия) феномени. 

Нещо повече, според произхода, естеството, спецификата и функ-
циите си, различните аромати или миризми са способни да предполагат 
или насърчават определени типове смислови и оценъчни комбинации на 
разнородни сетивни факти или послания. Те могат да предизвикват поя-
вата на дадена метафорика, а и да увеличават символната й власт в рамки-
те на конкретната ситуация или при съответно господствения контекст. 
Така приятните благоухания могат да се описват и допълнително да се 
тълкуват като обзаведени с атрибутите или скритите потенции на други 
сетивни възприятия и образи. Едно благоухание е способно да поражда и 
зрителни видения или оптически мечтания, дори илюзии или халюцина-
ция относно неговата истинска природа и функционалност. Не случайно 
понякога човек се оказва склонен да мисли, че дадени опияняващи го аро-
мати го въвеждат или го отвеждат в съвършено други (чужди на реалния 
и моментно обитавания от него свят) жизнени и въображаеми вселени, че 
му обещават, или гарантират други светове, чиито привлекателни, неимо-
верно изкусителни визии са същевременно и пренаситени с трогателни, 
или възхитително блаженни звуци, с дивни образи и сладкогласни, и въз-
насящи го в небесата на щастието послания, които човек чува наум.  

Попаднал в обятията на такива силно емоционални състояния и 
преживявания, човек е склонен и да приема, че неговите ароматни виде-
ния и посланията, които наум вижда и чува, са не само мирисово впечат-
ляващи, а и вкусово сладки, че галят душевното му небце, предлагат му 
феерични наслаждения и всякакви изкушения за социалния му вкус. 

Неслучайно в художествената литература, особено в поезията 
можем и да срещнем много примери за такава странна, но и силно впе-
чатляваща метафорика, при която разнородни сетивни възприятия и об-
рази влизат в прекалено интимни връзки или дори в бракосъчетания. В 
този ракурс можем да прочетем различни стихове от велики или не тол-
кова известни поети, от истински майстори на разказа, а и от гении на 
романизовани фабули, в чиито редове, описания и послания да срещнем 
подобни флиртове и бракове на различни сетивни дадености и ефекти. В 
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тях прекрасните благоухания се увенчават допълнително и с чудни звън-
тежи, с рядко приятни, но и многозначителни звуци, ала и с призрачни, 
смътни или ярко очертаващи се оптически образи, а и с компании от все-
възможни прилагателни и епитети, които допълват рисунъка на такива 
взаимодействия, с тактилни възприятия, или с гастрономическо-вкусови 
аналогии, алегории и метафори, които се сдружават и взаимно си подпо-
магат, заедно с, а и в подкрепа на обонятелните. Сладки, сочни, вкусни, 
повелителни, оглушителни или тихичко прошумоляващи, нежно докос-
ващи, ярки, контрастни по своите силуети, или влияния могат да се ока-
жат по своите присъствия и многопосочни влияния подобни необикно-
вени олфакторни казуси. Защото благоуханните аромати могат да милват 
и галят, да изкушават или прелъстяват обонянието, както и могат да из-
пълват незримите му сфери и власти с приказни образи, да населяват не-
видимите му дворци с чудни, прекрасни звуци, или пък да му поднасят 
невероятни по своите богатства и пикантерии царски пиршества за чо-
вешкия вкус, който усърдно и дори всеотдайно прислужва на обонянието 
в подобни сюблимни моменти. Като естествен и неизбежен резултат от 
подобни страстни интимности или сношения между представителите на 
различните човешки сетива се стига не до вакханалии и вулгарности, а 
до изумителна, вдъхновяваща и опияняваща човешката психика мелоди-
ка, до симфонично звучене на разнородни, ала моментно съприкоснове-
ни човешки сетива. Така феерията на едни сетивни дадености или образи 
може и да увлича, да въвлича в и със себе си пришествието, възшествие-
то, съвместната проява и на други сетивни данни. В подобни - изумител-
но привлекателни и впечатляващи – душевни състояния и преживявания 
човек обикновено се радва на пъстър хоровод, в който заедно и страстно 
танцуват рожби на зрението, слуха, осезанието и вкуса; и всички те 
страстно и безкористно подпомагат обонянието в такъв миг.  

Разбира се, подобни екстази или еуфории не са присъщи единст-
вено на персоналната човешка психика, на индивидуалното съзнание, или 
пък на личната душевност. Те могат да бъдат наблюдавани или осъщест-
вявани също и в пределите на социално-груповата, общностната, дори на 
обществената психика и битийност; естествено, само когато последните 
се намират в съответни, а и подходящи за такива прояви, състояния. Зато-
ва в историята или в живота на хората има такива събития, или гражданс-
ки изяви, които оставят в душевността, паметта и въображението им ярки 
и трайни отпечатъци, в които свой дискретен дял, символен принос и 
смислова роля имат и мирисовите следи. Само през тази рядка и уникална 
смислово-оценъчна оптика можем да видим и оценим, да преживеем ис-
торически или персонално-интимни мигове, които и „ухаят” приказно. 
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Разбира се, току-що споделените размисли за интимностите и бра-
косъчетанията на сетивните данни, възприятия или образи съвсем не се 
отнасят единствено до позитивни измерения, или приятни душевни миг-
новения в човешкия живот. Такива комбинации могат да се наблюдават 
или да обитават и териториите на неприятните, злощастните, драматични-
те, понякога даже и трагичните състояния и преживявания на хората.  

Видян през тази особено деликатна, ала и невероятно властово 
могъща призма, проблемно-тематичният блок за същността, ролята и 
значението на различните видове аромати и миризми придобива особени 
социални и културални визии, но и конотации. Цялата космогония, тео-
гония и разнообразните митологии, историята и всекидневието, дори ек-
зистенциалната орисия на отделния човешки индивид, на неговата лъка-
тушеща биографичност придобиват вече и съвършено други, а и допъл-
нителни значения и роли, свързани с определени ценностно-нормативни 
регулации или йерархии в или за човека; чисто и просто, защото вече се 
снабдяват със съответни мирисови валенции и „текстове” както за тех-
ния субект, така за онези, които консумират техните знаци и послания. 
Погледнати от този смислово-оценъчен-интерпретативен ъгъл, всички 
феномени от човешката фило и онтогенеза, почти абсолютно всичко от 
необхватното богатство дори на най-мизерния и профанен жизнен свят 
на човека започват някак си да „ухаят”, разбира се, в съвършено различ-
ни смислово-ценностни тоналности, а и с дадени значения. Така вече и 
естетиката, и етиката на индивидуално-човешките, или на социалните 
връзки и отношения придобиват определени и твърде важни олфакторни 
референции, които следва да се разпознават, разчитат, преживяват и да 
им се реагира по съответни начини. Всичко в духовния и практическия 
свят на човека (като род, вид и индивид) се оказва и дискретно, или 
преднамерено, а и афиширано снабдено със съответни мирисови опции. 

Бленуваният, жадуваният свят на хармония се представя винаги 
като драстично и драматично много по-различен от света на хаоса или 
на дисхармония. Всеки от тези два вида светове, освен всички други, 
притежава и съответните олфакторни символи и принадлежности, които 
играят твърде съществена роля за живота на техните обитатели. 

Неслучайно като прототип на подобни контрастни, смислово-
ценностно полярни визии и тълкувателни матрици по някаква отколешна 
традиция се използва опозицията между рая и ада. Ако първият (освен 
всички други референции) притежава в изобилие и една благоуханна 
атмосфера, едни визии на човешките души, които излъчват благословени 
и възхитителни аромати, то – обратното, – пъкълът е средище и арена на 
сблъсък на най-отвратителните миризми.  
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В този смисъл ароматите или миризмите се оказват като своеоб-
разни публични или частни символи, а и инструменти за смислова, цен-
ностно-нормативна легитимация, или делегитимация на съответни ант-
ропологически, комплексни представи за космоса, живота, историята, 
всекидневието, смисъла, предназначението на човешкия живот. Но те са 
и дискретни „етикети” за определени събития и процеси в природа-
та/обществото. Те се превръщат в реални или символни знаци за естество-
то, формата и степента, за границите и смисъла на даден аксиално-
прескриптивен порядък, който е валиден, или задължителен за предста-
вители на съответни човешки общности и при дадени контексти. 

Макар и обикновено публично неартикулиран, но знаменателен 
факт е обаче, че подобни съждения и трафарети прокарват царски дру-
мища на съответни иносказания или допускания, че властимащите соци-
ални субекти, или идентичности – освен всички останали достойнства и 
добродетели – притежават и тези, че са призвани или неимоверно спо-
собни по своеобразни начини да дез/одорират (даже и със самото си 
присъствие в публичния живот) обществената среда, социалната атмос-
фера, комуникационните пейзажи и аури, но най-вече реалностите и нра-
вите в държавата, или в обществото. В този план вече самата Политика 
се оказва извънредно значимо, съдбовно важно занимание, доколкото се 
„подвизава” – открито или завоалирано – и като специфична „парфю-
мерия” на социални реалности или нрави, на пречистване и ароматизи-
ране на дадени времена, събития, душевности, битности и битийности на 
отделни човешки общности. Тя се оказва исторически призвана и призо-
вана да дезодорира утаените от миналите времена, реалности и нрави, 
вече превръщащи се в пречки одиозни, опасни и вредоносни миризми, 
като, вместо тях, следва публично да предложи и наложи в символните и 
реалните жизнени светове на хората от съответни общности съвършено 
по-други идеи, опции или визии, различни ценностно-нормативни „пей-
зажи”, които да са достатъчно „ароматни”, вдъхновяващи, които да мо-
тивират, насърчават жизнените избори на социални типове.  

Видяна и преценена в този ракурс или контекст, самата Идеоло-
гия вече може да бъде представена, а и инструментално експлоатирана 
като своеобразна пулверизация на масовата психика или общественото 
съзнание с определени идейни опции, или визии, в и чрез които история-
та, всекидневието, различните събитийни вериги или участващите в тях 
социални фигури се оказват по доста особен начин възнаградени или на-
казани със конкретни олфакторни субстанции, символики, които опуб-
личностяват дискретно техния „истинен” смисъл, тяхното фундаментал-
но предназначение в даден казус и въобще. Затова идеологическите на-
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ративи или дискурси конструират, лансират, натрапват, ала и консумират 
съответни „мирисово” ориентирани и ангажирани визии, които декрети-
рат определени идентичности като носители на приятни и приемливи, 
или на съвършено неприятни, недопустими, опасни и крайно вредни ми-
ризми за душевността и битийността на дадени групи. Затова идеологи-
чески фаворизираният социален идеал винаги конфронтира с, драстично 
контрастира на чуждия, на противниковия или на стигматизирания об-
ществен идеал, при това, освен по всичко останало, така също и по свои-
те, невероятно мощни олфакторни „лъчения”, но и със своите многозна-
чителни преки/косвени социални конотации. 

Рекламираните или декретираните модели на историческо мина-
ло, настояще или бъдеще от конкретни политически/идеологически су-
бекти – лица, организации или институции – почти винаги са снабдени 
със съответни деликатни, или брутални визии за присъщите им мирисови 
„дихания” в конкретен контекст и в дадена социална ситуация. „Дъхът” 
на сродното или чуждото е, който неизменно присъства, но и който след-
ва да се подразбира. Той трябва да гали и вдъхновява, или – обратно, – да 
щипе и дразни социалния нос, политическото или идеологическото обо-
няние на конкретни властови, или обезвластени субекти, за да са способ-
ни те да преживеят неговите влияния, а и да извършат нужните реакции, 
чрез които да дезодорират едни, но и да одорират по своему други ре-
алности и нрави. След като Политиката е предназначена или призвана да 
очиства и да укрепва съответни обществени условия, реалности, нрави и 
порядки, тя следва да е готова, а и способна да „пулверизира”, тоест да 
„ароматизира” тези, които истински предпочита и фаворизира, или, об-
ратно, по всякакви начини да дезодорира онези, които не импонират на 
вкуса й. При това тя следва да върши това както по обективен, така и по 
субективен начин, както реално, така и символично, като видоизменя 
мирисовия профил на реалиите/нравите. 

В разнообразните социални, а най-вече в традиционните, ритуал-
ните и празничните практики на различни човешки общности от всички 
досегашни исторически епохи, общества, цивилизации и култури винаги 
има и такива, които са директно посветени на „прогонването” на злите 
духове и лошите миризми от човешката душа или плът. Тук, разбира се, 
въобще не иде реч за хигиенно-битовите терапии, средства и прийоми, 
чрез които индивидуалният човешки организъм може/трябва да се осво-
боди от нежеланото присъствие, влияние и специфичната одиозна власт 
на стигматизираните миризми. Всъщност, тук става дума за символично 
или реално пречистване на духовността и битийността на социума, или 
дори само на тези на отделни социални общности от наличията в и въз-
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действията върху тях на (естествени, или изкуствени) миризми, които не 
попадат в ценностно-нормативните „катехизиси” на тяхното преферен-
циално отношение; и които биват стигматизирани, дискриминирани и 
репресирани чрез дадени социални практики.  

В крайна сметка, дори днес, в ерата на постмодерната рационал-
ност и прагматика, съвременният човек също така продължава да при-
бягва до разнообразни – публични или частно-интимни – „саниращи” 
процедури и лечебни „аромато-терапии”, чрез които може или трябва да 
се освободи от съответни одиозни, или извънредно вредни мириси. По-
добни занимания съвсем не се ограничават единствено и само до негова-
та персонална хигиена, а така също и до неговата политическа, идеоло-
гическа, морална или прочее социална хигиена, която също е призвана и 
призована да „пречисти” конкретни нрави и реалности от присъствието и 
влиянието в тях на опасни и зловредни миризми, свързани с наличието и 
властта на неприемливи ценности, норми, принципи и порядки в живота. 

По тази причина спасяването на държавата/обществото от тежки 
наследства, от миризми на историческото по-далечно или по-близко ми-
нало, или от присъствието на неприятни мириси в настоящите обществе-
ни реалности, или нрави най-често се съпровожда от, или изисква съот-
ветни пречистващи логики, техники и практики, чрез които да се озони-
ра социалната атмосфера от прекалената компресия в нея на одиозни со-
циални миризми; да се освежи тя с нови и желани, или с дължими „аро-
матични” съставки, които да дадат възможност на човека (като вид или 
индивид) да диша с пълни гърди, да вдишва свободно от дъха на своето 
или на бъдното време, а и на желаното от него битие. Затова и толкова 
често – основателно, или безпочвено – спряганият проблем за необходи-
мият или задължителния катарзис на политиката, държавата, общество-
то и гражданите винаги подсказва, или се подразбира като изчистване на 
Авгиевите обори на историята, държавността и гражданското общество 
не само от вредоносните наслоения на миналото, но и като прогонване на 
вонята на предишните зловредни реалности и нрави, пък дори и на неп-
риятните миризми, които актуално пулсиращите нрави или реалности 
също така реално, или потенциално могат да изпускат в социалната ат-
мосфера, живота. По тази причина не е нужно кой знае какво или колко 
голямо внимание, или усилие, за да съзрем, или преценим, че в драма-
тичната история на злополучния ни преход към демокрация тематичното 
„меню” за наложително „пречистване от смрадта” на историческото ми-
нало и вонята на солидно прегрешилите към народа си властници, поли-
тици е несъмнено една от най-често битуващите, върлуващите, господст-
ващите в публичните – свръхполитизирани и хиперидеологизирани – 
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дискурси за промените и реформите. Профанно звучащите политически 
клишета от сорта на „да си изчистим нашата къща”, „да се проветрим 
нашите социални отношения или порядки от тежкия мирис на миналото” 
и пр., са все преднамерено натрапвани и мащабно експлоатирани идеоло-
геми или инструментални митологеми, притежаващи и ясни олфакторни 
интенции и инвенции.  

В твърде много отношения и проявления днешните очистващи 
„духа и плътта” на държавата и гражданското общество терапии или 
процедури изобщо не се различават от портрета, или от технологиите, 
които преди много векове са били експлоатирани от други общества, ци-
вилизации или култури, за да се прокудят „вредоносните” миризми. 
Прорицателските предсказания и заклинателските действия в думите или 
делата на съвременни политици и идеолози твърде странно, или прека-
лено много приличат на онези, които са принадлежали на шамани, ясно-
видци и магьосници от далечни времена/епохи, които по почти същите 
начини са се занимавали с „прогонване на злите миризми”, и са призова-
вали, или пък даже и благославяли възхитителните, очарователни или 
дори чудотворните аромати на духа и плътта на „правилно” вярващите и 
действащите в съзвучие със спотаеното в дълбините и смислово-
ценностните недра на дадената сакралност.  

Току-що визираните иносказания или пък допускания означават 
всъщност, че подобно одориране, ароматизиране или – напротив, – уми-
рисване, увоняване, дори усмърдяване на обществената „соматичност”, 
на публичното „тяло” може да се осъществява (най-малкото!) по два на-
чина – обективно, реално, или субективно, символично, в зависимост от 
логиките, или инструментариумите за реализациите на подобна „мисия”. 
В този смисъл, политиката и идеологията никога не се е разделяла, нито 
пък изобщо се е сбогувала с редица от праисторическите си логики и 
практики, посветени на това да се откриват и наказват, да се призовават 
или прогонват съответни аромати или миризми в социума, или пък в от-
делната човешка екзистенция и душевност при съответен повод. Затова 
както бялата, така и черната магия по призоваване, или – напротив, – по 
отзоваване на съответни – добри, или лоши; полезни или вредни – мири-
си е била неизменно съставна част от публично афишираните, или прик-
риваните логики и техники, свързани с фаворизация на едни, или пък с 
дискриминация, и с репресия на други идентичности.  

Да се представи различната, още повече пък чуждата идейно-
политическа или партийна битност и битийност като богато обзаведена, 
или нелечимо обвързана с одиозни духовни и плътски миризми, винаги е 
било част от репертоара на политическата сценография, от пикантериите 
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на идеологическото визионерство и на властовите драматургии.  
В крайна сметка, потайностите или тънкостите на политическите 

„алхимии” за сътворение, публично разпространение и потребление на 
съответни профили за „нашата” и – обратно, – за „чуждата” идентичност 
винаги зависят и от това какъв имидж ще се създаде, наложи в публич-
ното пространство за представителите на конкретна група. При това ста-
ва дума не само или не толкова за какъвто и да е публичен имидж, а пре-
ди всичко за онзи специфичен олфакторен имидж, според когото едни 
политически фигури – лица, организации, институции, събития, времена, 
общества и пр. – се сдобиват с публично приемлива и властово декрети-
рана, но и всячески фаворизирана „ароматизирана” визия за своята същ-
ност, значимост и мисия в историята, и в обществения живот, докато 
други – противостоящи и противоречащи им – политически фигури се 
описват и тълкуват като притежатели или опасни разпространители на 
вредни, гибелни социални миризми, които трябва да се отстранят.  

В безогледните и безпощадните съперничества и баталии за при-
добиване и експлоатиране на властови ресурси и статуси разнородните 
политически субекти обикновено или закономерно се показват като по-
лярно противопоставени по своите мирисови валенции персонажи. За 
властниците техните най-опасни конкуренти неизбежно следва публично 
да се описват, а и тълкуват като исторически или обществени „смрадлив-
ци”, които, ако се докопат до властовите ресурси и лостове, непременно 
ще увонят социалните нрави и обществените реалности, ще замърсят или 
ще задушат със зловонията си климата и пейзажа както на обществото 
като цяло, така също на гражданина в частност. За себе си обаче, такива 
властници ще оставят единствено опциите, визиите и дискурсите, че са 
единствени гаранти на „прочистващо се или ароматизирано” истори-
ческо и обществено мислене и битие, заради естеството и спецификата 
на изповядваните от тях идеи, принципи, ценности и норми, които са 
противоположни на отровните по смисъл, значение и роля аксиално-
прескриптивни „кодове”, но и практики на техните опоненти.  

Точно в противоположната тоналност обаче властниците ще бъ-
дат изографисани и интерпретирани в иконографиите и наративите на 
техните опоненти или противници. За последните властниците най-често 
са истинските, единствените виновници за замърсяване на социалната 
атмосфера и среда с отровни изпарения на профанни идейни конструк-
ции, опасни социални инженерства, вредни политически манталитети и 
маниери, които са способни само да създават и поддържат зловредни 
нрави и зловонни реалности. Тъкмо заради вредното им присъствие и 
действие, такива властници трябва да бъдат (колкото може по-скоро, а, 
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ако е възможно, и за колкото може по-задълго и по-цялостно) свалени, 
позорно разобличени и публично прокудени от властовите статуси и ре-
сурси, за да се предотвратят, ала и да се санират техните мирисови по-
кушения и извращения над „човешката природа”, над климата и битий-
ността в даденото историческо време и в конкретното общество.  

Впрочем, олфакторните симпатии или антипатии (особено в 
техните директни и брутални, или пък в техните завоалирани, или инос-
казателни политически вариации) винаги са извънредно стабилен пока-
зател и за аксиално-прескриптивната близост, или – напротив – за далеч-
ност в идейно и ценностно-нормативно отношение между техните су-
бекти. В този ракурс историята предлага разнообразни визии или повест-
вования за това как, защо, кога, къде и доколко определени идентичности 
притежават, или – обратното, – са лишени от някои (предпочитани, толе-
рирани или фаворизирани) миризми, които са присъщи на повече или на 
по-малко близки, паралелни социални светове, и на противостоящи (по 
ценностно-нормативните си вкусове и трафарети) жизнени вселени. 

Публичните и неформалните декорации на „диханията на плът-
та” на конкретни социални общности неизбежно се базират на, гаранти-
рат от азовостта или чуждостта на техните притежатели. А това е и на-
пълно разбираемо: няма как отрудената селянка да мирише по същия на-
чин както нейната господарка; няма как вмирисаните на пръст, тор и пот 
работнички да притежават аналогични мирисови „лъчения”, каквито се 
отделят в неизмерими количества от градските госпожици, или госпожи 
от по-високи слоеве. В този аспект е съвсем наложително да се подчер-
тае, че всяка социална идентичност обикновено е доста неутрална в пре-
ценките си за присъщите на нейната плът и битийност миризми. 

Както отделният индивид, така също социалният субект – група, 
общност, класа или дори цяло общество – с течение на времето неизбеж-
но, осъзнато или неосъзнато привиква със собствените си миризми, по-
ради което те не му правят по-особено впечатление през огромната част 
от неговата историчност или всекидневност. Подобно на отделния човек, 
социалният субект също може сериозно да проблематизира, да се вълну-
ва, повече или по-малко драматично да преживява, да се срамува и да 
прикрива неприятната си миризма при определени социални ситуации, в 
конкретни (културални или дори политически) контексти.  

Идейното нагаждачество, политическият конформизъм, идеоло-
гическото ренегатство винаги са органично свързани с публично или с 
неформално – видимо, или дискретно, оповестено, или иносказателно – 
депозиране на радикални промени на олфакторните вкусове и привички, 
с промени на мирисовите валенции на техните идеи, дела. Довчера неп-
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рестанно вдъхновяван, трогван или използващ определени идеологичес-
ки, или политически аромати, днес нагаждачът, конформистът или рене-
гатът всячески се опитва публично или неформално, междуличностно да 
демонстрира своето отрицателно, критично, хладно, отчуждено и дори 
необосновано агресивно отношение към прежните си олфакторни крите-
рии, или привички, като заедно с това непрестанно, или когато е потреб-
но се стреми и опитва да фаворизира новите се мирисови светини, а и 
идоли. Довчера смятал старите си идейни другари и съратници за идейно 
чисти и политически чистоплътни същества, днес вече той – нагаждачът, 
конформистът, ренегатът, – е готов и способен оглушително и непрес-
танно да твърди, че те са нечисти и нечестиви твари, че от идеите, думи-
те, делата, чувствата и биографиите им струят неприятни миризми, че 
присъствието на такива като тях означава опасност и вреда за държавата 
и социума, поради което те следва да бъдат и дезодорирани, в т.ч. и на-
пълно премахнати от картата на ароматите или миризмите, които съот-
ветната идеология, или политика фаворизират като допустими, общо 
приемливи, легитимни за постулираните от нея визии, дискурси.  

Нещо повече, възможно е, а и историческата практика познава 
безброй примери, при които мирисовите дивергенции се обуславят и 
публично легитимират в зависимост от генезиса, естеството, специфика-
та и функционалната ангажираност на „чуждостта”. „Ние”, „нашата” 
идейна, идеологическа, политическа и партийна общност като цяло не 
миришем на лошо, на нещо опасно или вредно за държавата и гражданс-
кото общество. На подобни влияния са способни другите и „чуждите” 
нам политически идентичности. Те са, които (реално или символично) са 
способни да вмирисват, да увонясват и дори да усмърдяват обществено-
историческите реалности, или всекидневните нрави, практики. Техните 
зловещи идеи, ценности, норми и деяния са именно онова, което се оказ-
ва голяма или гибелна заплаха за социалната среда, за атмосферата в 
държавата, обществото, а и в политиката. 

Естествено, подобни констатации, публични квалификации или 
присъди най-често се „обличат” в съответни политически или идеологи-
чески дискурсивни/наративни „одежди”, които са съобразени с духа на 
историческата конюнктура и с гърчовете на ежедневието. 

Така олфакторните отлики между различни социални идентич-
ности могат да придобиват допълнителна или принадена стойност в за-
висимост от това дали принадлежат на субекти, които са еднородни по 
дадени фундаментални критерии, или са съвсем чужди. Колкото и обо-
нятелни антипатии, а и отрицателни реакции да проявява даден, високо 
дислоциран в обществената пирамида, социален субект към тези, които 
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са на нейното дъно, или са в подземията й, но все пак представляват част 
и от неговия народ, толкова по-нетърпим, или даже по-непоносим ще 
бъде той по отношение на онези, които също са на дъното, но са от друга 
(расова етническа, религиозна и емигрантска) идентичност. В този слу-
чай социалната дислоцираност върви „ръка за ръка” с естеството, харак-
тера, спецификата, а и със степента на овластеност на съответните ми-
ришещи идентичности.  

Политическият популист винаги ще прави съществена разлика 
между миризмите на „своята” и „чуждата” идентичност, но също така ще 
оразличава и „уханията” на противниците от неговата национална, етни-
ческа, верска или културна идентичност спрямо тези, които реално, или 
вменено се излъчват от духовността и плътта на иноземците, иноверците, 
на чуждоземните – политически, или идеологически – еретици, грешници. 

Така тези, които имат някаква или пък по-голяма власт ще се 
третират по едни начини, с едни критерии, или мерки, в сравнение с оне-
зи, които имат много малка, или никаква власт. В крайна сметка „по вър-
ховете” на държавата/обществото твърде често представителите на власт-
ващите елити (общо взето!) могат да „понамирисват” на нещо еднакво; 
просто защото се надпреварват да се възползват от най-скъпата козмети-
ка, парфюмерия, или пък понеже идейните им пристрастия и политичес-
ките им деяния имат обща олфакторна основа, или са специфични инст-
рументи, но и гаранти за дадени „мирисови” ефекти.  

Тук и сега иде реч и за нещо друго: колкото и да са различни (по 
своята идейно-политическа или партийна същност, а и проявеност) от-
делните социални субекти в сферата на управлението са принудени в из-
вестни рамки или форми да се съобразяват традиционно и с някои уни-
версални принципи и технологии на употребата на, или със злоупотребата 
с властта, поради което се приобщават и към донякъде твърде сходни 
последици за олфакторната среда и атмосфера в държавата и социума, 
ако, разбира се, съвършено безкритично, пасивно, антисоциално и немо-
рално се възползват от такива инструментариуми. 

Прониквайки в съзнанието и пропивайки душевността на такъв 
сорт политици, одиозните миризми на политиката (като социална сфера 
и значима дейност) с течение на времето принуждават, дори се услаждат 
на манталитета, маниерите на такива властници, които вече престават да 
забелязват подобни опасности или вреди на политическата одорология, 
но заедно с това не престават да откриват, разобличават, дискриминират 
и репресират всички противоположни им – реални, или вменени – поли-
тически миризми, които фактически или символично се излъчват от ду-
ха, плътта на техните противници. 
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В този смисъл ароматите и миризмите се оказват и особени, дис-
кретни маркери, които имат съответни ценностно-нормативни функции 
за конкретни социални субекти и техните нрави. Те притежават съотве-
тен идеологически и политически смисъл в качествата си на специфич-
ни, макар и крайно деликатни, индикатори за идентичностните характе-
ристики на съответни лица/групи, ситуирани някъде в социалната пира-
мида. По този начин мислени, олфакторните референции се разкриват – 
публично или интимно-персонално – като особени инструменти за про-
карване и налагане на съответни властови разграничения и разделения, 
за кратологични типологизации или демаркации и т.н. Мислени в този 
ракурс, представителите на „върховете”, „средните етажи”, „низините” и 
„подземията” на обществото трябва да се различават и по своите мирисо-
ви атрибути, както и по присъщите за техните душевни нагласи или 
жизнени светове претенции, или очаквания за това какъв може/трябва да 
е животът в обществото, историята и всекидневието, за да импонира на 
пътеводните им (смислови и ценностно-нормативни) еталони. Ако не 
физически, плътски, поне духовно или символно отделните класи, стра-
ти, прослойки и съсловия трябва да притежават и специфични за тях, а и 
отличаващи ги от другите общности и нива в социалната пирамида ол-
факторни импликации и експликации. Подобни мирисови импликации и 
експликации се оказват в историческата или всекидневната проявеност 
на хората в качеството и на съответни важни мотивационни и много зна-
чими контролно-регулативни инструменти за ориентация и реакция в 
конкретни (обществено-исторически или банално ежедневни житейски) 
ситуации, при наличията на определени – идеологически, политически, 
социални или други – контексти и условия. 

Мислено по този своеобразен и неординерен начин, обществено-
политическото обоняние на хората се оказва способно и да създава неве-
роятни опции, дори и „чудеса”, защото може да се оказва специфичен 
„демиург” и „законодател” на социални порядки, които притежават в се-
бе си възможностите или задълженията да бъдат обрисувани, а и тълку-
вани в съответни де/легитимирани, предпочитани или табуирани оп-
ции/дискурси. Да е способен да „помирисва” своевременно и дори (още 
по-добре) превантивно дадени социални реалности, нрави, промени или 
перспективи и откъм тяхната олфакторна значимост и въздейственост, за 
човека се оказва съдбовно важно нещо в неговата социална ориентация и 
адаптация, или за неговата иновативност и градивно-разрушителна изя-
ва. Изостреният социално-политически нюх към станалото, случващото 
се сега или спрямо предстоящото в по-близкото, или в по-далечното ис-
торическо/екзистенциално бъдеще е извънредно важен, а понякога даже 
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и съдбовно потребен за нормалното, още повече за перспективното мис-
лене и битие в ситуации, при които има голям наплив и компресия на 
различни миризми, т.е. на разнопорядкови процеси, тенденции, събития 
и възможности за човешката изява, всяко от които притежава свои, осо-
бени олфакторни символики или предназначения. Така се получава и 
при случаи, в които благотворно и благоуханно миришещите социални 
реалности, нрави и порядки, които са претенция, обещание, ангажимент 
или дело на съответен политически субект, могат да се окажат неусетно, 
а и недостатъчно подробно обяснени в качеството им на желана или дъл-
жима, базисна характеристика на съвършения властови ред и начин на 
живот. Но и точно обратното, – привикналият към одиозни (социални и 
исторически) миризми в битието, в манталитета и маниерите на полити-
ците и властниците човек е сериозно изкушен, или е принуден да свиква 
с твърде много погрешни или изопачени представи за естеството и миси-
ята на Политиката в нейните одориращи модалности, или дезодориращи 
функции. Потънал в мръсотията на сътворените от политиката социални 
реалности или нрави, той е склонен най-често да мисли, емоционално и 
поведенчески да реагира на всичко, което е свързано пряко, или косвено 
с политиката като към нещо съвършено, изначално и фатално нечисто; 
нещо прекалено аморално вонящо, или пък даже и профанно смърдящо. 
Подобни умозрителни или мирогледни нагласи обикновено не са свидна 
рожба само на неговите еднолични, моментни, ментални и душевни тер-
зания. Те нерядко са отражение или дар на определена (историческа, со-
циокултурна и политико-идеологическа) унаследеност, или пък на при-
добитост, която е невероятно способна да формира, а и да „форматира” 
по свой образ, начин и подобие човешкия, или даже и гражданския раз-
съдък на такъв един субект. 

Всяко поколение, както и всяка личност получават (като дарение 
или наследствен дълг) известни представи, иконографии или тълкувания 
за произхода, естеството, спецификата, ролята и значението на разно-
родни олфакторни валенции и мисии на обществото, или на времето, в 
което са принудени (по волята на съдбата) да живеят, да се адаптират, 
или да се съпротивляват, стремят, опитват да „прочистят” техните смис-
лови и ценностно-нормативни наслоения, щети върху душевността и би-
тийността на хората. При тази, изглеждаща на пръв поглед като вековеч-
на и неизтребима, житейска орисия, човекът (като род, вид и индивид) e 
принуден неизбежно да се съобразява и с дадени, а и благословени, или 
дамгосани от властниците символи, скрижали и технологии, които са 
посветени на възможните, желаните или – тъкмо обратното – на задъл-
жителните дез/одориращи реакции. Дори нещо повече: човекът в разно-
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образните му социално-класови или други профили, или статуси е обек-
тивно принуден, а и субективно заставен да се съобразява с определени 
– публично или частно-интимно валидизирани – логики, йерархии, су-
бординации и координации на своите жизнени прояви в контекста и на 
техните одориращи свойства, ефекти.  

Такова предположение или съждение изобщо не е продукт само 
на някакво абстрактно-теоретическо мислене, нито е свидна или пък съ-
вършено неочаквана рожба на безкрайно усамотени или на необяснимо 
встрастени в фикциите си академични умове. Много далеч назад в дъл-
бините на историческото време, още през 1709 г., един от знатните френ-
ски парфюмери най-откровено, публично и нееднократно застъпва теза-
та, че отделните съсловия не само реално, фактически, а и задължително 
трябва да миришат по коренно различен начин; че подобни различия 
трябва да се приемат като нещо съвършено естествено, закономерно, не-
избежно и дори обществено, и солидно оправдано. 

Не случайно векове по-късно и Джордж Оруел (някъде през 
смутните 30-те години на миналия век) оповестява по възможно най-
директния начин и своята „присъда” за олфакторната класова нетърпи-
мост и непоносимост. Той съвсем спокойно, дори невъзмутимо подчер-
тава, че „истинският секрет на класовите различия в Запада може да бъде 
сведен до три ужасни думи…Нисшите класи вонят, а даже, че мирисът 
на потните тела на трудещите се маси реално е най-непреодолимата 
преграда, най-тежкото препятствие за контакти между класите с разли-
чен статус3. Чисто, ясно, просто и недвусмислено казано! 

Преди него обаче, Георг Зимел в своя проникновен „Екскурс за 
социологията на чувствата” ще иронизира и дори ще се подиграе с онези 
представители на висши класи, които на думи, дори по сърце, от душа са 
готови и искат да прокарат съответни, облекчаващи социални закони или 
реформи, но по никакъв начин не желаят пряко да се докоснат до, или да 
се пропият от отблъскващите миризми на долните класи; затова при над-
висналата над тях опасност да слязат „долу”, да се докоснат до мръсната 
плът и грубите нрави, да подишат отвратителните миризми на професи-
оналните топоси или на занятията на дадени работнически общности, ту-
такси намират време, желание, воля и смелост да лансират и дори да отс-
тоят, или да прокарат в парламента подобни социални искания; защото, 
колкото и странно да звучи, или изглежда, но според Зимел социалният 

                                                 
3 Срав.: Классен, К., Хоувз, Д., Синнотт, Э. Аромат. Культурная история 

запаха. Аромат и власть: политика запаха. – В: Ароматы и запахи в 
культуре. М., 2010, 2-рое изд. Кн. 2, с. 392. 
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въпрос е проблем не само на етиката, или на нравствеността, а и на носа, 
на физическото, но и на социалното обоняние, които по свой начин се 
ориентират в ребусите на миризмите.4 

Естествено, подобна олфакторна диверсификация на общест-
вото е закономерно обусловена. Тя е галванизирана от разнообразието 
на класови неравенства и противостояния, от битуващите в социума раз-
нородни комплекси на социални предразсъдъци и дистанции между от-
делните макро- или мезо-социални субекти – класи, съсловия, прослой-
ки, разнообразни общности или групи, и т.н. Всяко едно от тези (разно-
родни и многолики) социални образувания формално и реално притежа-
ва, или пък дори си приписва съответни олфакторни „плюсове”, като 
обаче същевременно и вменява на своите опоненти (по-горе, или по-долу 
стоящи от него) съответни мирисови признаци или атрибути, които 
обикновено публично се депозират, или пък се тълкуват като „минуси”.  

Както селяните или работниците са прекалено чувствителни, 
критични, а даже и подигравателно настроени към олфакторните вкусо-
ве, еталони и практики на висшите прослойки, съсловия и класи, така и 
представителите на висшите социални образувания притежават съответ-
ни – понякога афиширани, а по-често умело прикривани – негативни 
представи, или дистанцирани, остро критични реакции спрямо предпола-
гаемата, или вменената от тях мирисова еднотипност, монолитност или 
одиозна еднородност на „долните” класи, на трудовите слоеве, особено 
пък на лумпените, маргиналите и пауперизираните хора.  

Социалната среда, трудовата обстановка и одиозната атмосфера, 
в която са принудени да действат представителите на нисшите класи, 
лошата хигиена или битовата примитивност както на работните им мес-
та, така и в кварталите, или в поселенията, в които те живеят, определено 
се отразяват върху олфакторния им профил и дори статус.  

Твърде показателна в този ракурс е и горчиво ироничната бележ-
ка на Съмърсет Моам, според когото санитарните удобства или даже хи-
гиенните луксове на висшите класи, а дори и ежедневната вана обезпеча-
ват много по-стабилно класовата затвореност, социалното самомнение 
или самочувствие, при това и далеч повече в сравнение с родословното 
потекло, класовата принадлежност, богатството, кръвта или образовани-
ето. По един или друг начин, подобни различия влизат (ако не директно, 
то поне чрез съответни превърнати форми, или иносказателно) в конк-
ретни публични дискурси и социални дистанции, в определени властови 

                                                 
4 Виж подр.: Ароматы и запахи в културе. М., 2010, 2-рое изд. Кн. 1, с. 

33. 
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арсенали, репертоари на отделните класи, и пр. Затова и според С. Моам, 
тъкмо възможностите за притежание и експлоатация на санитарни удоб-
ства и хигиенни луксове, с които други хора от по-нисши социални кате-
гории нямат реални или достатъчни възможности да разполагат, стоят в 
основата на, или пък се оказват и определящи фактори за зримо или не-
видимо „торпилиране” на социалните равенства между отделни класи, 
имащи различни ресурси в тези деликатни контексти.  

Нещо повече: дори онези представители на нисшите класи, които 
определено са чистоплътни, които обективно не излъчват неприятни ми-
ризми на своята телесност, се оказват доста често като попаднали в по-
лезрението на всевъзможни подозрения или мухлясали предразсъдъци, и 
биват описвани като притежаващи нещо особено, дори одиозно, което не 
трябва да се открива, приписва на висшата, най-вече на овластената 
идентичност. Тъкмо в тази странна, но твърде показателна посока са и 
размислите на Джордж Оруел, според които дори чистоплътният и 
спретнат слуга винаги „мирише” на нещо долно и може – дори при цяла-
та си безукорна хигиена – да поражда дистанция, а и отвращение. 

Разбира се, подобни констатации и публично не/артикулирани 
„любезности” не се пласират в социалното време-пространство само от 
едната страна, т.е. отгоре надолу. Важно е да се подчертае, че и предста-
вителите на по-нисшите класи, съсловия и прослойки също много-много 
не се церемонят и не оставят без съответен реванш публичните визии за 
тяхната плът. Те също „декорират” по-висшите класи в своите публични 
или неформални дискурси, като им се присмиват, подиграват или сквер-
нословят за „ароматите” на властимащите. 

Погледнато и оценено през тази специфична призма, човешкото 
– персонално и социално – обоняние тихомълком и незабележимо се 
представя като изключително значим фактор или участник в градежа, 
легитимацията или в дискредитацията, репресията на съответни властови 
визии и порядки, имащи за свой фундамент летливото царство на арома-
тите и миризмите. Защото миризмите на дадени социални субекти – ли-
ца, групи, общности или общества – винаги са (пряко или косвено) об-
вързани и с техните властови дислокации в социума. Те се оказват дели-
катна и неотменна част от публичния „портрет”, от идеологически конс-
труирания и прокламирания облик, от властовата оборудваност на даде-
ни субекти. Именно на тази основа са възможни и реално пребивават в 
обществения и персоналния живот на хората и съответни симпатии, или 
антипатии към конкретни субекти и техните проявления, които обаче са 
свързани с техните мирисови ерупции, или пък качества. 

След като ароматите и миризмите, от една страна, а и обоняние-
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то, от друга страна, притежават – колкото и това на пръв поглед да изг-
лежда странно или парадоксално, – особени властови потенции, те след-
ва да имат и съответни публични легитимации, в т.ч. и в сферата на 
правно-политическите регламентации в конкретния тип общество. Не 
случайно влиянието на определени – естествени или изкуствени – арома-
ти и миризми може да се счита не само за приятно или неприятно, т.е. за 
естетическо, нито само за добро, или – обратното, – за зло, т.е. нравстве-
но-етически квалифицирано, но така също и за приемливо и желано, или 
пък – напротив, – за опасно и вредно за обществените нрави в конкретно 
историческо време и за съответно държавно-обществено устройство. За 
да не остане впечатление в читателя, че едно подобно становище е само 
абстрактно-теоретическо предположение, ще визирам издадения в 1770 
г. закон във Великобритания, който недвусмислено гласи, че всяка жена, 
уличена в това, че с използване на съответни аромати, миризми и пар-
фюми въвежда в заблуждение и изкушение поданик на Негово величест-
во, подлежи на углавно преследване, а и ще понесе сурово наказание.5  

Визуализирано и третирано по този начин, социалното обоняние 
участва активно в конструирането, производството, разпределението, 
обмяната и дори в консумацията на властовите ресурси в държавата и 
обществото, при конкретни казуси и в даден контекст. 

Впрочем, властовите референции на обонянието и на различните 
типове аромати или миризми могат прекалено бързо и лесно да се де-
монстрират, а и публично да се легитимират чрез техните парични ос-
тойностявания. Фактът, че разположените на различни равнища на со-
циалната пирамида хора притежават нееднакви финансови възможности 
да си набавят, а и да ползват конкретни олфакторни артикули и услуги, 
всъщност дискретно подсказва или показва съответни властови разгра-
ничения или потенциали на тези хора в зависимост и от техния властови 
                                                 
5 Точният текст на този – съвършено абсурден за днешните обществено-

исторически времена и нрави – закон гласи: „Всички жени, независимо от 
възрастта, съсловието, професията или положението си в обществото, би-
дейки те девственици, девойки или вдовици, които от деня и след приема-
нето на този закон предприемат за себе си измамнически прийоми, с които 
може да съблазнят или по предателски начин да склонят към брак всеки 
един от поданиците на Негово Величество посредством използването на 
парфюми, красила, козметични компреси… ще понесат наказание по сега 
действащия закон за магьосничество” (срав.: Классен, К., Хоувз, Д., Син-
нотт, Э. Аромат. Культурная история запаха. Аромат и власть: политика 
запаха. – В: Ароматы и запахи в культуре. М., 2010, 2-рое изд. Кн. 2, с. 
387).  
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– политически, социален, религиозен и пр. – статус. Не е случайно и зна-
менателното обстоятелство, че историята на парфюмерията може да бъде 
плътно свързана и с историята на властта в дадени епохи и общества; че 
знаковите парфюмери са били – във всички времена и общества – в обк-
ръженията на властниците, че не само са обслужвали, ала са се и облаго-
детелствали от капризите на управниците. В крайна сметка, най-скъпите 
творения на козметиката и парфюмерията винаги са били първоначално 
„по джоба” на онези, които разполагат с най-големи финансови състоя-
ния и други имущества, а такива обикновено са онези, които са близко до 
или пък в недрата на властта. Затова, ако изключим чисто престижната 
или имитативната еуфория дадени лица да се възползват от шедьоврите 
на парфюмерията и козметиката, можем с абсолютна сигурност да твър-
дим, че властовият статус се разпознава и по козметично-парфюмерий-
ните екстри или мостри, с които даден субект може да си позволи да обс-
лужва своето тяло, а чрез него и своя душевен мир, своето публично са-
мочувствие и персоналния си статус.  

Човекът като род, вид и индивид обаче никога няма да се задово-
ли единствено и само с „обмирисването” на своята телесност. Той винаги 
има огромни потребности и от притежание на извънперсонална сома-
тичност, която може да бъде естествена или изкуствена по своя генезис и 
същност. В този план човек има нужда и от олфакторно дъхави жизнени 
светове, от екзистенциални времена и територии, които възнаграждават 
или пък – обратно, – наказват неговата душевност и битийност със съот-
ветни миризми. Затова той често страстно желае и се стреми да постигне 
импониращо на душевния му настрой разнообразие на мирисовите офер-
ти на обитавани от него поселения и домове. Той напълно разбираемо 
може да иска, например, да има определена връзка и приемственост 
между неговия градски дом и неговата провинциална вила, но може и да 
не желае да има такъв лиезон, а напротив, едната обител да е съвършено 
различна от другата в олфакторен контекст.  

Историята на човечеството не познава общества, цивилизации и 
култури, които да не притежават съответни (подходящи за тях) ценност-
но-нормативни „катехизиси” за отношението на индивида или на общ-
ността към различни типове аромати и миризми. Всяко общество, всяка 
етническа, социална, религиозна, културна и пр. човешка група има „в 
разположение”, но и мащабно използва присъщи за нея обонятелни „ко-
декси”, в които доста осезаемо или завоалирано се отразяват желателни-
те или задължителните й олфакторни логики и практики. Затова и в рам-
ките на цялостното човешко възпитание, на многопосочните социализа-
ционни логики, техники и практики винаги присъства и темата за човеш-
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кото обоняние, за това защо, кога, къде и как човешкият нос може да се 
среща, или да избягва неприятната и дори вредоносната за него „компа-
ния” на отделни лоши, или опасни миризми. 

Историческата орисия е неразривно свързвала живота на човека с 
присъствието, ролята и значението на неговия нос и на обонянието, кои-
то са крайно необходими за този живот.  

Този крайно деликатен, ала и изумително труден проблем не се 
отнася само до филогенезата на човешките общества/индивиди. Той е 
валиден и когато засяга потайностите, или странностите на техните онто-
генези; когато се вписва в сложната плетеница и бърканица на индивиду-
алното формиране/развитие на човека, на социалния тип. Дори и в рамки-
те на собствената си еволюция и житейска биография отделният човек не 
е в състояние внимателно, съсредоточено, крайно прецизно да следи и 
преценява как собствено се пораждат, развиват, променят, растат или отс-
лабват, и дори умират неговите обонятелни рецептори, неговите мирисо-
ви дарби, заложби, умения и способности. Последните сякаш имат няка-
къв недостъпен, непонятен за неговото внимание и разум тайнствен жи-
вот, някакви, дори в особено голяма степен и неподвластни на неговия 
волеви контрол, проявления в различни или еднотипни житейски ситуа-
ции, при дадени контексти. Човек е абсолютно неспособен единствено 
само с помощта и услугите на своята воля да се спаси от незримото, нечу-
тото, неосезаемото присъствие на различните аромати и миризми, с които 
му се налага да се среща в жизнения си свят, или които друг предлага. 

В науката съществуват, разбира се, всевъзможни и екстравагант-
ни концепции или теории, според които еволюцията ни е снабдила с точ-
но необходим за нашия животински род и вид тип нос. Според подобни 
сциентистки визии, в хода на своята историческа еволюция човек е по-
лучил отличителен по своите особености анатомичен орган, който изоб-
що не прилича на обонятелните органи на всички останали живи същес-
тва, в т.ч. на неговите исторически прадеди. Няма съмнение, че шимпан-
зето, орангутанът и горилата нямат такъв обонятелен орган какъвто при-
тежава човека; и че те разполагат със съответни релефно забележими от-
върстия на лицевата си част, които силно се отличават от човешкия нос.  

В науката обаче има и концепции, или теории, които свързват 
появата на човешкия нос с много по-предишни, по-далечни еволюцион-
ни стъпала, преминати преди еволюцията на човекоподобните примати. 
Те обясняват появата на въпросния анатомичен орган и с мутациите на 
живите същества – в т.ч. и на човека – от водни към сухоземни същества. 
В естествения, нормалния си живот човек не разполага и с хриле, макар 
фантастичните романи от сорта на приключенията на Ихтиандър да го 
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снабдяват и с такива „пособия”. Същевременно се знае, че в ембрионал-
ното си развитие човешкото същество за известно време притежава нещо 
подобно на хриле, които впоследствие обаче изцяло загубва. 

Следователно, за човешкия род, вид или индивид Носът е кол-
кото бреме, или дори проклятие, от което той не може да се отърве по 
желан от самия него, или по естествен начин, толкова и специфично бла-
гословение, някакъв мистичен „божи дар”, или пък еволюционно чудо, 
без които той се оказва съвършено немощен в своя живот.  

Човешките същества са еволюционно и екзистенциално привик-
нали с наличието и функционалното бреме на техните носове, и на съот-
ветстващите им типове обоняние. Да бъде изцяло без нос, за човека е ис-
тинска трагедия, понеже би бил ужасяващ изрод. Всички веднага биха го 
забелязали и биха отвръщали благоприлично погледи от него, или биха 
се втренчвали – изненадани, или ужасени – в подобна рядка и ужасна 
гледка. Да бъде с нарушено обоняние, за човек е не по-малка, а понякога 
дори и фатална драма.  

За хората техните носове, обонятелни способности и реакции са 
нещо изконно, сякаш дори съвършено неизменно, а, естествено, и съд-
бовно потребно за техния живот. Иначе казано, без носовете си изобщо 
няма и да сме хора, като всички останали хора. Не случайно историята 
и настоящето могат да ни поднесат и твърде богати колекции от разкази 
и образи, при които унижаването, а и унищожаването на човешката лич-
ност и самоличност вървят ръка за ръка с телесното обезобразяване, дори 
с отрязване на носа. В извънредно богатата, но пък и потресаващата ис-
торическа биография на изтезанията на човешките същества свое неот-
менно, а и значимо място имат и издевателствата, кощунствата и ужас-
ните покушения върху човешките сетива, в т.ч. и над носа. Жертви или 
пленници на безумията и безчовечието на дадени политически режими и 
волунтаризми, на кошмарни насилия и престъпления над човешките съ-
щества могат да бъдат „усмирявани” и дори умъртвявани, като преди то-
ва те биват лишавани от техни сетивни органи – отрязвани уши и носове, 
изваждани очи, изтръгвани езици, изгаряна или одирана на живо човеш-
ка кожа. А всичко това е толкова натрапчиво познато от най-черните 
страници или периоди в историята на човечеството, или в историята на 
отделни страни. Защото ограничения или лишеният от своите сетива чо-
век съвсем не е пълноценен, той вече е получовек.  

За това каква огромна, а понякога дори и фатална роля притежа-
ва обонянието за човешките същества и общества можем да съдим и по 
влиянието му в две (присъщи единствено на хората) интимни сфери, как-
вито са сексът и любовта. Тук става дума за понякога буквално съдбо-
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носната роля на феромоните, които предопределят и дори усилват в не-
вероятна степен човешките страсти, симпатии или антипатии, близостта 
до, а и отчуждението от другия.  

Знае се, че традиционно обонянието въобще не се подчинява на 
повелите на човешкия разум. Известно е, че то се подчинява на, или – 
обратно, – само предизвиква и мултиплицира свързани с него емоции, 
особени психически състояния, или душевни преживявания на човека, 
когато той се среща – волно, или неволно – със съответни, особено при-
ятни за него аромати, или пък с лоши, и вредни за неговите вкусове, за 
организма му миризми. 

За добро или зло, човек е така – исторически, или еволюционно – 
създаден, че да разчита на и да е зависим в огромна степен и форма от 
капацитета на своето обоняние. Може би човекът би изглеждал по съ-
вършено друг начин, а и би се чувствал другояче, ако бе лишен или спа-
сен от ограниченията, зависимостите и бремето на обонянието си. Един 
свят, в който хората са съвършено лишени от своите анатомични органи 
или обонятелни възприятия, несъмнено би следвало да изглежда доста 
по-различено от нашия. Но пък и един свят, в който хората притежават 
абсолютно несводими, непривични или дори изобщо необясними за тях 
обонятелни характеристики и критерии, също би могъл да представлява 
твърде странен, трудно обитаем и психически, но и ментално травмиращ. 

Колкото и различни да са обонятелните способности на отделни-
те човешки същества, все пак историческата еволюция, а и социалните 
форми на съвместен живот са сътворили и утвърдили някакви сходни 
критерии, общовалидни прилики или отлики за разпознаването на прия-
тен или – обратното, – на неприятен мирис, за възприятията или потреб-
ността ни от ухаещи благовония и аромати, или пък за дистанциите, бяг-
ствата ни от смърдящи, или от нетърпимо, непоносимо вонящи миризми 
на нещо, или на някого. Така всяка цивилизация или култура историчес-
ки сътворява и утвърждава, а и всекидневно (в пресъздаваните от нея 
жизнени светове, мирогледни визии и социални практики) рециклира съ-
ответни обонятелни критерии, ориентации, вкусове и свои трафарети. По 
пътя на социалната „генетика”, на общественото или социокултурното 
унаследяване подобни универсални, но същевременно и уникални обо-
нятелни предпочитания, претенции, очаквания, стереотипи или трафаре-
ти се възприемат и практикуват от идващите едно след друго поколения 
в рамките на дадените цивилизации, култури и общества. 

Независимо от безкрайните различия в това отношение, все пак 
хората като че ли притежават и нещо съвършено общо, сходно, привич-
но, но и прилично за всички тях – имат своите неотменни носове, както и 
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съпровождащите ги техни особени обоняния. 
Колкото и странно, или дори съвършено абсурдно да звучи, но 

като че ли имаме солидно основание да приемем (по този въпрос) соло-
моновското решение на Лайбниц, че сме се родили в и обитаваме въз-
можно най-добрия от всички всевъзможни светове! Свят, в който всички 
(нормално родени и развиващи се) човешки същества притежават своите 
неизменни анатомични органи – носове, а също и породените от тях обо-
нятелни заложби, умения, способности или даже таланти да се справят с 
предизвикателствата, изкушенията, или пък с рисковете, опасностите на 
всевъзможни естествени, или изкуствени аромати, миризми, които обил-
но населяват техните реални, или въображаеми жизнени светове.  

Тази, изглеждаща като вековечна и неотменна, участта на човека 
(да носи бремето на своя нос и на обонянието, свързано с изпълнението 
на служебните функции на носа) обаче ни вкарва в доста сериозни зат-
руднения и в големи изпитания при хипотетични казуси. 

Да си въобразим някакъв друг свят и живот, или някаква друга 
човешка съдба, които са абсолютно лишени от носове и обоняния, ни се 
струва съвършено немислимо, или дори практически фатално. Без носове 
и без обоняния хората са буквално загубени. И както в много други жиз-
нени сфери, в които нещо присъства като неизбежна даденост, така и в 
тази деликатна област хората не се затрудняват прекалено да мислят или 
да се вълнуват от евентуалните рискове и последствия на живот без но-
сове и обоняния. Исторически, еволюционно и всекидневно-банално сме 
привикнали да имаме, пък и да разчитаме на собствените си носове и 
обоняния, при това не само в техните директни, а и техните опосредства-
ни форми, начини на духовно-практическо използване в живота. Затова и 
неизбежно във фолклора, или в митологиите на всички цивилизации и 
култури винаги има поучителни сюжети за ролята и значението на чо-
вешкия нос и обонянието. Историческият опит и житейската мъдрост са 
сътворили и разпространили през бродовете дори на безкрайно отдале-
чени и несвързани помежду си исторически времена, реалности и нрави 
общовалидни поговорки, сентенции за великите мисии на носа и нюха. 

Осмисляйки и преценявайки огромната роля и значимост на носа 
и обонянието, хората често – както в миналото, така в настоящето, или в 
бъдещето ще – прибягват до словесни пароли, повеляващи съответно 
упование и доверие в способностите на носа, обонянието. Не случайно, 
когато човек трябва да се окаже пред изпитания или да попадне в някоя 
по-заплетена ситуация, другите хора поучително го съветват, или пък 
даже и самият той наум си казва, или си заповядва, че трябва много вни-
мателно да си „отваря на две, или на четири” очите, а и ушите, но и че 
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също така трябва добре да „подушва” откъде, или накъде вървят нещата, 
на какво „понамирисва една или друга работа, или личност”. 

Следователно, носът и обонянието на човека са жизнено необхо-
дими, дори понякога и съдбовно потребни за него анатомични, физиоло-
гични и други качества, но също и важни инструменти, без използването 
на които неговата (обикновена или екстремална) дейност е обречена. 
Ориентацията на човека в пространството и времето силно би се затруд-
нила, ако той не разчита на „спешната помощ”, на невероятното „прия-
телско рамо” на своето обоняние, което фатално зависи от нормалното 
състояние, от ефективно действие на неговия нос. 

Именно поради всички тези причини и обстоятелства (формира-
ли или утаили се в хилядолетия историческа еволюция на човешкия род) 
хората обикновено не се замислят върху възможностите какъв би бил 
живота им при други – исторически или житейски – обстоятелства, при 
варианти, в които те – принудително, или доброволно – следва да се от-
кажат от своите анатомични органи – носовете, или да се лишат от тях-
ното деликатно производство и потребление, свързано със съответни 
обонятелни способности, техники, процедури и т.н. 

Нека първоначално да си представим един свят или едно общес-
тво, където всички хора имат съвършено еднакви обонятелни усещания 
или пък образи за дадени неща. За подобен свят, за такова общество и за 
начина на живот в тях ароматите и миризмите не притежават абсолютно 
никакво значение, дори ако те имат реално присъствие в тях. Няма ли та-
къв свят, подобно общество или толкова приличащи си един на друг хо-
ра да притежават еднотипни, унифицирани реакции, да са като някакви 
курдисани автомати. Каквито и миризми, или аромати да ги срещат, и 
обгръщат, такива хора въобще не им обръщат никакво внимание, за тях 
тези незрими консистенции сякаш не съществуват. Няма ли подобни 
липси да се окажат колосални загуби на информационни емисии или ка-
нали, на които другите светове, общества, култури и индивиди безкрайно 
разчитат! Може ли такъв свят, подобно общество и такива хора да не 
предизвикат доста сериозни съмнения и колебания, решителни несъгла-
сия, противоречия и съпротиви против пейзажи или сюжети, в които ис-
кат – принудително или доброволно – да потънат съдбите и на всички 
техни обитатели? Може ли подобен начин на живот да не породи напъл-
но естествено и закономерно крайно отрицателни мнения, нагласи или 
реакции срещу себе си, срещу своята реална и символна власт над мис-
ленето, психиката, битието на хората! Не е ли предварително ясно и аб-
солютно сигурно, че реализацията на подобна възможност неминуемо 
ще обуслови и титаничен взрив от несъгласия, протести, отбранителни 
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или нападателни действия, които да се противопоставят на такава 
страшна, ужасна или дори немислима за всеки нормален, разумен човек 
вероятност за неговия свят и живот! Такава възможност или подобна ви-
зия изобщо не могат да представляват достатъчно интригуваща, или не-
съмнено пленителна утопия за съвременните човешки същества и соци-
ални общности, дори ако тази утопия бъде меркантилно изобретена и на-
ложена круто от политиците в обществото.  

Нещо повече дори: няма ли подобен унифициран в обонятелните 
си презентации свят или живот да е прекалено, даже нетърпимо, непоно-
симо скучен, тъжен и страшен, след като всичките му обитатели трябва 
да чувстват еднакви обонятелни усещания, или изобщо да не чувстват 
каквито да са обонятелни възприятия, образи или преживявания! Та ни-
ма такъв свят или живот могат да са желана, съкровена или обетована 
земя за нормалните хора! Нима той може да бъде истински рай за арома-
тите и миризмите на природата и обществения живот, на човешкото 
ежедневие, а и за социалните превратности! А щом става дума за който 
или какъвто и да е рай, винаги трябва да имаме нещо предвид: в неговите 
„селения” не бива да отсъстват, ала и – обратно, – трябва да присъстват 
редица благоуханни аромати. Затова както отделният човешки живот, 
така също и жизнена среда без аромати или миризми никога не могат да 
се превърнат в истински рай. Няма ли такъв злощастен шанс да заприли-
ча и на някакъв ужасен, (потресаващ духа и вцепеняващ душевността, 
сковаващ енергиите и желанията на човека) отвратителен ад! 

Впрочем, даже и за последното твърдение – за ада, – трябва да се 
коригираме, понеже във всички религиозни визии или митологически 
наративи пъкълът съвсем не е лишен от съответни миризми. Тъкмо нап-
ротив, той е пренаситен с и изобилен на присъствията, и влиянията на 
определени – лоши, тежки, отвратителни, нетърпими и непоносими за 
нормалните сетива на живия човек – миризми, които имат или ще при-
тежават своя важна роля – за да го мъчат душевно и психически, да го 
карат да страда от техните наличия и влияния.  

В този своеобразен контекст приемането на подобна възможност, 
на такава версия за свят, живот, общество и жизнена среда, лишени от 
миризми, е явно убийствено. По-скоро, а и по-точно, подобна утопия ще 
бъде някаква депресираща какотопия, или потресаващо отвратителна, и 
отблъскваща социална дистопия, към която съвременниците със сигур-
ност ще се отнасят твърде резервирано, или направо крайно отрицателно. 
Защото практическото пресътворяване на такава потресаваща утопия не 
само ще унифицира психиките и съзнанията на гражданите на подобно 
общество, ала и ще ги лиши от жизнено необходимото им разнообразие 
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на обонятелни способности, описания на техния живот. 
Следователно, за нормалния – исторически, а и всекидневен – 

живот на човека е жизнено, съдбовно необходимо присъствието и влия-
нието на различни миризми и аромати, които се оказват изключително 
важни и ценни за него информационни канали, без наличието и ролята 
на които неговите ориентационни – светопознаващи и светопреобразу-
ващи – потенции и постижения ще са и фатално ограничени, или дори и 
практически невъзможни. По тази причина всеки човек, но и родът чо-
вешки трябва да прави своите дарове, или жертвоприношения на велики-
те фактори за нормалния им живот – носа и обонянието. В този ракурс 
последните – носът и обонянието – могат да са както изключително бла-
го, така и страшно, и никога неотстранимо бреме за човешката душев-
ност и битийност. А това не означава, че хората не бива да полагат съот-
ветни грижи за тяхното състояние. 
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КЪДЕ СЕ НАМИРАТ НОСЪТ И ОБОНЯНИЕТО 
НА ОБЩЕСТВОТО? 

Във всички исторически епохи, цивилизации и култури винаги 
присъстват всевъзможни аналогии и съпоставки на държавата и общест-
вото, от една страна, с анатомията на човешкия организъм, от друга 
страна. Няма митологии или фолклори на които да са древни, вече из-
чезнали, или на все още действащи в нашата съвременност човешки об-
щности, в които напълно да липсват сравнения на отделни власти, класи 
в държавата, или в обществото с точно определени органи от анатомията 
на човешкото тяло. Още античните философи са уподобявали по всевъз-
можни начини държавната власт и знатните класи с местоположението и 
ръководните функции на главата, като обаче винаги са сравнявали по-
ниско стоящите от тях класи, съсловия или прослойки с други (по-
низкопоставени, но пък и силно зависещи от дейността на главата) ана-
томични органи. Едни класи или равнища в държавната/обществената 
йерархия са били признавани за и призвани да изпълняват ролята на гла-
вата, или на мозъка в социалното устройство, докато други класи или ни-
ва в социалната пирамида е трябвало да бъдат оприличавани на мускул-
ни маси, на крайници, или дори на отделни вътрешни органи на човеш-
кото тяло. Подобно странно разфасоване на човешкия организъм и него-
вото разполагане в съответствие с историческите или социалните роли и 
мисии на отделни човешки общности като че ли е било съвършено неиз-
бежно, даже е приемано за напълно естествено, закономерно. 

Във философските теории на най-велики древни философи, като 
Платон и Аристотел, Демокрит и Епикур, можем да открием и редица 
силно впечатляващи метафори за човешкото тяло и отделни елементи на 
държавното, а и на общественото устройство. 

Подобни впечатляващи съпоставки или шокиращи аналогии не 
са единствено и само исторически реквизит на менталността и културата 
на античната епоха и на древното човешко общество. Те продължават 
своя властен поход и тържествен марш, или своето нелегално движение 
и солидно присъствие и през всичките следващи исторически епохи, във 
фолклора, митологиите и културите на следващите античната епоха, или 
древния полис типове общества. 

Затова никак не е странно, че и в нашето – толкова далечно, но и 
чуждо по условията и нравите си, – обществено устройство, съзнание и 
битие все още пребивават и властват такива сравнения и метафори, свър-
зващи анатомията на човека с държавата и социума. Неоспорим факт е, 
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че и в днешната преходна политическа, или парламентарна реторика 
твърде често се оказваме волни или неволни свидетели, слушатели или 
зрители на употреби и дори на злоупотреби с подобна метафорика, която 
преследва определени дискретни цели и властови кроежи. 

Най-изненадващото, най-впечатляващото обаче е, че както в да-
лечната древност, така и в нашата бурна съвременност като че ли изобщо 
липсват каквито да са аналогии на определени държавни/обществени 
сфери и техни институции с присъствието, или с предназначението на 
носа, и с тези на обонянието. Никъде – нито в митологиите, нито във 
фолклора, нито в политическите визии или в идеологическите наративи 
от всички епохи и типове общества, – няма да намерим оприличаване на 
ролята и значението на носа и на обонянието с отделни и изключително 
важни държавни и обществени органи. Оказва се, че както в историчес-
кото минало, така и в нашето смутно и преломно настояще носът и обо-
нянието се представят по доста пренебрежителен, омаловажителен на-
чин, като нерядко дори изобщо не се вписват в „дневния ред” на ангажи-
ментите на обществено-политическото внимание, а също и от гледна 
точка на неговата необяснима и пълна незаинтересованост към опреде-
лени институционални сходства, или подобия с функциите, с предназна-
чението и значението на носа и обонянието в социалния живот. 

Това – на пръв поглед направо шокиращо, – откритие или приз-
нание е и още по-впечатляващо, понеже в „музея” на общочовешката ци-
вилизация, или в този на културите на отделни крупни човешки общнос-
ти, особено от средновековието насам, можем и да открием разнообразни 
всевъзможни експонати – сравнения, например, на учените или културт-
регерите със специфичната роля и значимост на отделни сетива, пример-
но, със зрението, слуха, вкуса и осезанието на човешкия дух, или дори на 
човешката воля и многоликата дейност в съответни – при това изключи-
телно важни и значими за нормалното функциониране на държавата и 
обществото, – жизнени сфери, или със социално потребни, но и високо 
стойностни дейности. В този смисъл можем да срещнем всевъзможни 
митологеми, идеологеми, наративи или дискурси, в които, например, 
висшата държавна власт се уподобява със свръх-разума на обществото, а 
научните изследователи и културните творци с изостреното зрение, тън-
кия слух и с превъзходния вкус за социално-историческите явления, за 
промените или трафаретите в обществения живот. Можем ли, например, 
да отречем факта, че от Просвещението насам всички интелектуалци, 
рицарите на духа или създателите на значими социални ценности и иде-
али винаги биват представяни и като хора, които притежават изключи-
телно развити сетивности? Не битуват ли все още в някои социални сре-
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ди представите, че интелектуалците следва да виждат и чуват по-
надалече от другите хора, да се докосват до и да подушват неща, които 
останалите простосмъртни не са способни да разпознаят, проумеят логи-
ката им, или пък много по-рано, по-точно да откриват истинския вкус на 
реалностите и нравите? А това вече означава, че степените на развитие и 
формите на проявления на различните човешки сетива изобщо не са ма-
ловажен или лесно пренебрежим фактор за формирането и „форматира-
нето” на историята и всекидневието на човека и на неговите общности. В 
редица случаи и отношения именно степента на развитие и формата на 
проявление на тези сетива предопределят или галванизират приносите, 
или пък вредите на техните субекти за нормалното, за забавеното и – об-
ратно, – за ускореното развитие на социума. И в това отношение, колкото 
и да са незабележими, или недостатъчно (цялостно и правилно) оценени, 
присъствието и ролята на носа и обонянието са извън всяко съмнение.  

Същевременно обаче, в културната съкровищница на човечество-
то, на отделни цивилизации и култури никога няма да срещнем аналогии и 
метафори за ролята и ценността на общественото присъствие и предназна-
чение, например, на интелигенцията в социума, които да я описват и тъл-
куват като някакви второстепенни по важност органи. Затова и няма да от-
крием наративи и дискурси с прекалено протяжни във времето историчес-
ки биографии, в които интелигенцията се сравнява, например, с мускулите 
или със стомаха, още по-малко пък и с червата, нито със жлезите с вът-
решна секреция на човешкия организъм. Тя винаги се оприличава с нещо 
по-висше – като очи и уши, съзиращи силуета и улавящи пулса на истори-
ческото време, като дух и съвест на епохата, като глас, който изрича или 
напътства народите към истинските тайни на битието, и пр. 

Макар и много по-рядко, или доста по-завоалирано, или даже 
иносказателно, но интелигенцията, а най-вече интелектуалците понякога 
биват описвани и тълкувани като притежатели на изключителни сетив-
ности. Например като индивиди или общност, които имат, а и използват 
невероятно развито социално зрение и слух, социално обоняние и осеза-
ние спрямо неуловими за останалите граждани аромати и миризми на 
социални реалности и нрави, на рискове и съблазни за обществото, на 
привидно гладки или грапави проблеми и колизии на социума, или раз-
полагащи с изтънчен и верен вкус, който разпознава и оценява вярно не-
забележими за всички други хора съставки в субстанциите на случващо-
то се, на станалото в миналото, а и на онова, което предстои в бъдещето. 
Защото проницателността за тайните на историята и общественото би-
тие, социалната мъдрост и проникновеност за онова, което е прикрито 
зад безбройни воали, се нуждаят от изключително развита рационалност, 
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която обаче би били съвършено безпомощна, ако бе напълно лишена от 
всеотдайната служба и от колосалните открития на сетивата. В подобно 
рядко признание за огромната роля и значимост на сетивата за нормал-
ната, а още повече за перспективната дейност на интелекта на човека ка-
то род, вид и индивид винаги трябва да се има – поне наум – предвид и 
съдбовната роля на носа и обонянието. Без тяхното наличие и значимо 
действие човешката сетивност би притежавала и по-друга съдба.  

Знаем, че от историята или от днешната социална практика мо-
жем да добием и даже да се сблъскаме с описания или тълкувания за по-
лицията, които ни я представят и в ролята на зорки, всевиждащи очи и 
всечуващи уши за всичко, което се е случило, което става в момента, или 
което може да се зароди в бъдещето. А любопитното в този контекст е, 
че никъде няма да се срещнем – лице в лице – с идеи или визии, които 
оприличават функциите на полицията с мисиите на носа и обонянието. 
Това е още по-странно, след като всички знаем, че съвсем не само в 
днешните времена, но също и в много по-далечни (от тях) социални вре-
мена, реалности и нрави също битуват и властват вербални клишета от 
сорта на тези, че полицията/милицията души навсякъде, че винаги си пъ-
ха носа навред, че няма нещо в публичния или частния, даже и интимния 
живот на хората, което да не представлява определен интерес за нейните 
служби и служители, или че то им „мирише” на нещо (повече или по-
малко) съмнително, подозрително, опасно, пък и вредно. 

Друг необичаен и непредизвикващ сериозни коментари въпрос е 
този, защо историята е съхранила имената на велики мислители или изоб-
ретатели още от античната епоха, а не е проявила това великодушие, не е 
сторила подобен жест на почит или реверанс на признание към откривате-
лите, или изобретателите на парфюми. Не знаем абсолютно нищо за име-
ната и съдбите на великите парфюмери във Вавилон, Шумер и Акад, нито 
на тези, които обслужвали поредица фараонски династии в древния Еги-
пет, както и имената на най-великите майстори на парфюми или на други 
козметични средства в Древна Гърция и Древния Рим, макар същевремен-
но да имаме и немалко сведения какви парфюми са били използвани от 
знатните съсловия в онези епохи, и в тези империи.1 Подобни сведения 
липсват и за историческите времена на Средновековието, когато факти-
                                                 
1 Знае се само, че нерядко названията на популярните в античността пар-

фюми са произлизали от имената на техните създатели. Така например 
известният в античната древност „мегалиум” носел името на своя тво-
рец – Мегал, за когото обаче също не знаем нищо повече от това, че 
името му било обезсмъртено. Още Юджин Риммел споменава за казуса 
Мегал в своята прословута „Енциклопедия на парфюмерията”. 
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чески настъпва своеобразен ледников период за създаването, разпростра-
нението и употребата на парфюмерийни и козметични стоки и услуги, не-
зависимо, че развитието на науката в университетите и на алхимията в та-
зи мрачна епоха допринасят да известни открития в химията, а оттам и за 
тяхното апокрифно приложение в практиката. Няма почти никакви или 
поне достатъчно пълни и категорични данни и за развитието на тези дели-
катни сфери, каквито са парфюмерията и козметиката, за Ренесанса и 
Просвещението, въпреки обстоятелството, че техните стоки и услуги се 
радват на големи успехи и популярност. Едва от началото на ХVІІІ век има 
по-точни сведения и за дейността на знаменит парфюмер, италианец по 
рождение – Йоан Марина Фарина, – който създава широко популярната 
(десетилетия наред) „кьолнска вода” (наименованието й произтича от 
Кьолн, където Й. М. Фарина лансира марката на своя парфюм в 1709 г.).2 

                                                 
2 Всъщност толкова популярният – за историците на тайнствената биография 

на парфюмерията – днес Йоан Марина Фарина се оказва италианец по рож-
дение. Под това име се подвизава роденият край Милано Джовани Мария 
Фарина, който, след като известно време митарства във Франция, през 1709 
г. вече се заселва в Кьолн, сменя си по немски вариант името и си отваря 
парфюмерийна лавка. Популярността и успехите на Фарина в Кьолн, а и 
извън пределите му са толкова големи и привлекателни за тези, които искат 
да забогатеят по този начин, че години по-късно такъв търговец на парфю-
мерийни стоки се повява (и то със същото име) и в Париж, като този самоз-
ванец твърди, че той всъщност е истинският Фарина. Един век преди него 
обаче, в 1608 г., във флорентинския манастир Санта Мария Новелла се съз-
дава първата парфюмерийна фабрика. Фарина създава парфюмирана теч-
ност, която пуска в доста успешна продажба и под названието „Кьолнска 
вода” – на френски „еаu dе Соlone”, известна по-късно вече и като о-де-
колон. Истината обаче налага да се каже, че Джан Мария Фарина не е пър-
вият голям парфюмер в Европа, защото преди нещо, още през ХVІ век, 
един друг италианец – Маурицио Франжипани, – успява да създаде неверо-
ятно изкусителна и популярна ароматична течност, която всъщност той по-
лучава от смесването на много различни, умело дозирани, ала и доста при-
ятно ухаещи съставки във винен спирт. И тъкмо Франжипани се смята за 
родоначалник на европейската парфюмерия. Разбира се, при едно още по-
внимателно и по-задълбочено изследване се оказва, че и Маурицио Фран-
жипани също така не е истинският родоначалник, или първопроходец в ев-
ропейската парфюмерийната история, защото някъде почти два века по-
рано от неговото време, или още през 1370 г., в Централна и Западна Евро-
па вече мащабно почва да се носи славата и на „унгарската вода”, или 
„ароматната вода на кралица Елизавета”, съдържаща в своята консистенция 
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изобилно количество от съставки на розмарин, и която, както упорито 
твърди една много-много стара легенди, бил щедро подарен на въпросната 
кралица от един безименен монах. Дори нещо повече, легендата за чудот-
ворните свойства и въздействия на тази ароматна вода разказва, че болната 
и повехнала на външен вид Елисавета като пила за кратко време тази кон-
систенция се превърнала в толкова подмладена и приятна на външен вид 
персона, че дори успяла на своите 70 г. и да се омъжи.  

 Историята на създаването, разпространението и употребата на различни 
видове парфюми, тоалетни води, лосиони и пр. обаче притежава не само 
такива светли, а така също и редица мрачни страници, които пък са свър-
зани с най-различни коварства, насилия и даже убийства, осъществени 
заради кражби на тайните за производството или продажбата на подобни 
артикули. Освен това, мрачни или по-скоро трагикомични страници има и 
спрямо някои тъжни исторически епизоди, в които парфюмите играят 
съдбоносна роля. Такава интересна и трагична история всъщност се случ-
ва със знатния римлянин Луций Флоциус, който е остракиран и се опитва 
да се скрие в Салерно, обаче преследващите го римляни го откриват 
именно по миризмата му, а след като го залавят, поради „издайничество-
то” на неговия парфюм, веднага го убиват. А преди неговата гибел, много 
по-назад във времето, се случва друга трагедия, която обаче отново е 
свързана с неимоверното пристрастие към парфюмите: след свалянето му 
от трона от чужди нашественици, последният асирийски цар – Сардана-
пал, – избрал за себе си крайно необичайна, ала и жестока гибел като на-
редил на главния площад да се издигне клада от ароматни дървета и, след 
като запалили, лумнали нейните огньове, той заедно със своите съпруги и 
съкровища влязъл в огнената клада и намерил смъртта си от изгаряне и 
задушаване от дима на (любимите му по ароматни съставки) горящи дър-
вета. Съществува обаче и по-друга версия за смъртта на Сарданапал, коя-
то също е свързана с нашата тема. Тя сочи, че древният цар бил обсебен 
от манията да се гримира и парфюмира, подобно на своите съпруги. Ко-
гато при него дошъл един военоначалник, по име Арбас, Сарданапал, в 
негово присъствие, продължил в пълен унес да се преоблича в женски 
дрехи, да си черви устните и изписва очите. Вбесен от това му поведение, 
което не подхождало нито на мъж, нито още по-малко на велик владетел, 
Арбас извадил от ножницата си ножа и на место заклал своя господар. 
Поне така Дурис описва този случай, като се уповава и на останалите още 
от Атеней сведения за историята на асирийските царски фамилии и об-
щества. Историята ни е завещала и друга подобна интересна случка, от-
ново свързана с пристрастието към парфюмерията и козметиката на мъ-
же. Така Николай от Дамаск разказва как по времето на царуването на 
мидийския цар Артей неговият любимец Парсонд, прославил се с храб-
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Очевидно, пренебрежението и омаловажаването на ролята и зна-
чението на носа и обонянието (особено в епохи, в които на тях не се от-
деляло специално внимание) са били в дъното на културното безпаметс-
тво, което е прикрило и много тайни на епохите.  

Формулирането, а и отстояването на тезата, че, подобно на инди-
видите, и макро-социалните субекти притежават обоняние за ароматите 
или миризмите на Историята, Обществото, Всекидневието и Живота 
(при някои обстоятелства) ни изправя пред доста трудно решими, или 
направо парадоксални въпроси. Например от сорта на този: ако всяко чо-
вешко същество биологически, а и генетически е снабдено със специален 
анатомичен, обонятелен орган, къде собствено тогава трябва да се нами-
рат „носовете” на обществото или пък на отделни човешки общности, 
които са способни обаче да улавят не ароматите и миризмите на опреде-

                                                                                                           
ростта и мъжеството си, го помолил да му даде властта над Вавилон, 
вместо там да продължи на управлява хилавият и увлечен по козметиката 
наместник Нанар. Царят не удовлетворил молбата на Парсонд. По няка-
къв начин за тези преговори обаче узнал самият Нанар, който решил да си 
отмъсти на Парсонд. След като известно време неговите хора дебнели на 
всяка стъпка Парсонд, отдала им се възможност и те пленили Парсонд, 
като го изправили пред Нанар, който, за да се погаври с храбрия си и мъ-
жествен противник, го предал в ръцете на своите роби, на които наредил 
да му обръснат брадата, изпишат със стибиум веждите, намажат с благоу-
ханни мазила лицето, начервят устните, фризират косите по женски и да 
го облекат в пищни женски одежди, и така да го държат, та Парсонд да се 
съсипе от нерви, че е докаран до подобно женоподобно състояние. Това 
обаче изобщо не стигнало на Нанар и след някое време той поканил на 
прием чужд посланик, който се интересувал от популярния Парсонд. 
Посланикът с радост приел и дошъл на приема, който започнал с зашеме-
тяващия танц на група от 150 красавици, сред които бил внедрен и преоб-
разеният Парсонд, когото обаче жадуващият за запознанство с него пос-
ланик изобщо не можал да разпознае между танцьорките.  

 Юджин Риммел пише за произхода на една много популярна на времето 
си благоуханна съставка, която е свързана и с появата на „ароматичния 
оцет на четиримата разбойника”: по време на чумната епидемия в Мар-
силия банда от четирима разбойника успяла да изнамери рецепта за аро-
матична съставка от оцет и други субстанции, която им позволила без 
каквито и да са притеснения и опасения – след като я намажат върху те-
лата си – да грабят домовете или телата на умиращите, или на вече по-
минали се от чумата хора. Тази съставка била много популярна дълго 
време след чумната епидемия и във Франция, но и в Италия.  
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лени естествени или изкуствени субстанции, а най-вече специфичните 
мириси на конкретни времена, реалности, нрави и събитията? Нали след 
като векове наред мъдреци и властници, идеолози или политици са упо-
добявали държавата, пък и обществото с човешкия организъм, а послед-
ният винаги притежава и нос, като неизменна част от неговата анатомич-
на цялост и завършеност, то неминуемо се налага предположението, или 
внушението, че подобно на човешката телесност, тази на социалния ор-
ганизъм, социалната телесност също би следвало да се нуждае от нос?! 

Въпреки очевидно пренебрежителното, често даже неприлично-
то и шеговитото отношение към ролята и значението на този особен ана-
томичен орган, носът се оказвал неимоверно щедро използван в разно-
родни и многопосочни публични наративи, във всевъзможни фолклорни 
и митологични сюжети, излъчващи ред поучителни послания. Затова и 
сентенциите, поговорките или пословиците, в които той бил въвличан и 
като неизменна част, и като първостепенен „актьор”, съвсем не били тол-
кова малко през тези векове. Така, макар и доста иносказателно, поняко-
га извънредно дискретно, а често и напълно завоалирано, носът и фунда-
менталната му функция – обонянието – влизали в солиден публичен обо-
рот. Те се оказвали извънредно важен фактор и значим инструмент за 
човешката ориентация в безкрайно сложните плетеници и в неимоверно 
противоречивите лабиринти на социални връзки и отношения, в трудни-
те и постоянно променящите се взаимоотношения между човешката 
природа и тази на самата (естествена) природа. 

В този аспект, след като било съвършено ясно и несъмнено за 
всички хора къде се намира носът на отделния човек, било също така 
редно да се попита и къде е разположен, пък и какво върши носът на об-
ществото или на държавата, или поне на отделните социални групи? 

Във фолклора на всички човешки общности, от най-древни до 
съвременните ни времена и общества, винаги има и някои стереотипизи-
рани фрази, свързани с ролята и значението на даден субект, който „води 
за носа” други хора, или пък сам бива „воден за носа” от тарикати. 
Странното е, че, например, изобщо липсват подобни аналогични изрази, 
които да се отнасят до такива странни манипулации и с другите човешки 
сетива. Например, не се казва или пише, че някой човек води за очите, за 
езика или за кожата други наивници, или глупаци. Единственото изклю-
чение се отнася до слуха, понеже съществуват образи и изрази, нагледно 
описващи как някой „води за ухото” друг – провинил се – индивид. По-
добна шеговита и поучителна метафорика има обаче свое място и в по-
литиката, по-точно в политическите дискурси или наративи, при които 
мястото, ролята и значението на носа и обонянието най-често не се спо-
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менават директно, а пък се използват косвено. 
Но след като в разговорната реч и в писаното слово от векове 

съществува такава впечатляваща образност и поучителна дискурсивност, 
според които един анатомичен орган – какъвто, например, е ръката – 
може умело и вярно да ръко/води друг орган – примерно носа, то не е ли 
възможно да се извършат и някакви (колкото и странни на пръв поглед 
да са) субституции, при които един и същи анатомичен орган да е спосо-
бен да върши и различни функции? 

Ако такава необичайна възможност може реално да съществува, 
а пък и да се използва, няма ли начин да се постави като основателен 
въпросът: кой е този най-велик или най-хитроумен нос, който е способен 
да поведе след себе си, да ръководи другите носове?! 

Впрочем, не битува ли в обществено-политическия живот съж-
дението, че често политическите демагогии и популизми всъщност се 
оказват известни символични „водения за носа” на хората, а понякога 
дори техни реални, практически осъществявания?! 

Или другояче, шеговито казано: къде може да се локализира но-
сът, който „води за носа” обществото? Този израз има своите преки 
или косвени смисли, а и значения. Носът, подушил благоухания аромат, 
ни насочва към него, за разлика от носа, който усеща вонята и затова ту-
такси ни ориентира да се отдалечим от нея максимално бързо. 

Впрочем, открай време хората от различни общества, цивилиза-
ции или култури използват традиционно метафорични изрази от сорта, 
че всяка човешка общност има свой собствен лик, че всяко общество или 
всяка държава притежава собствена, индивидуална физиономия. Ако та-
кива метафори и изрази имат своето сериозно основание, защо тогава да 
не се попита следното: след като човешките общности и общества имат 
собствени лица, къде се намират техните носове? Понеже лицеви образи 
без наличие на носове са ужасно нещо! 

В известен смисъл имаме пълно право да твърдим, че носът е 
изумителен разузнавач, че е способен да разконспирира всевъзможни 
рискове и опасности, да предупреди чрез своите „аналитични лаборато-
рии” – рецепторите си, – за предстоящите настъпления или за вече за-
почналите и разразяващи се силно действия на неприятни епизоди. Той 
усеща или дори предусеща много от нещата, далеч преди те да са се раз-
вили напълно. Той открива, преследва невидимите си противници само 
по незримите им следи. Но, същевременно, носът се оказва и особен тип 
„повелител”, защото негласно издава съответни команди накъде следва 
да се насочи неговият субект, за да се спаси от или – обратното, – да се 
доближи до съответни аромати и миризми, които са значими за него. 
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Същевременно, носът съвсем не е посветен всеотдайно само и 
единствено на „шпионирането”, персонално-интимното признание и 
о(б)съждане на всевъзможни (негативни по своята значимост) индикато-
ри за предстоящи и действащи фактори. Той е твърде често и отдаден на 
дискретните разкрития на такива олфакторни субстанции и явления, как-
то и на техните въодушевени, евдемонистични и хедонистични консума-
ции от страна на неговия субект, които му предлагат положителни емо-
ции, пък и особено приятни размишления. 

В подобен смисъл, както физическото, така и социалното обоня-
ние трябва да се ангажират с твърде важни функции и да изпълняват оп-
ределени ръководни мисии при съответни – исторически или всекиднев-
но-житейски обстоятелства, в дадени ситуации. 

Впрочем, бихме ли могли изобщо да се представим нормално 
функционираща социална рационалност, която е съвсем лишена от ем-
пиричния материал на сетивата, в т.ч. на носовете или обонянията в тех-
ния реален, или превърнат вид в различните хора? 

Аналогично на анатомичния, политическият нос също може или 
трябва да изпълнява подобни – явни, или проведени в нелегалност, под 
прикритие, без огласяване и публично коментиране, – мисии, които да 
обслужват съответни политически нужди и планове. Притежанието на 
особено надарен политически нюх или липсата на политическо обоняние 
могат да се окажат значими, а понякога даже и фатални фактори за влас-
тниците. Притежанието на добре развито социално или политическо 
обоняние винаги се е смятало за особено достойнство, за извънредно по-
лезно качество за всеки успял политик. Без уменията или способностите 
да нюхат, да усещат дори и най-слабите присъствия на определени „ми-
ризми” политиците твърде често са били обричани на огромни провали. 
Не е възможно проницателно и плодотворно историческо или социално-
политическо въображение, което да е напълно лишено от услугите и до-
казателствения материал на различни човешки сетива, в т.ч. от прозрени-
ята и твърденията на социалното обоняние. Не са възможни проникнове-
ни и мъдри отношения, или преценки за отшумялото историческо мина-
ло, за скритите в неговите дебри събитийни тайни или фабули, ако не се 
разчита на способностите и талантите да се откриват и разбират посла-
нията на все още останалите „мирисови следи” от изчезналите във вре-
мето остатъци от подобно минало. Да „подушват” от дистанция невиди-
мото, нечутото, недокоснатото и още не вкусеното присъствие, или пък 
дори и зараждането на нещо в пулсиращия – обществения и политичес-
кия – живот, за идеолозите и политиците винаги се е оказвало задължи-
телно условие за успешната им властова кариера и за тяхното оцеляване 
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в политическата бран. Който е бил лишен от умения и способности, още 
повече и от таланти политически да „нюха”, да предвижда и да се ориен-
тира в енигмите и каскадите на властовите интриги, той е бил в опреде-
лена степен и форма предварително обречен на неприятни изненади. 

Както в своя делнично-прозаичен, банално-семпъл и прост живот, 
така в неговия реален и символично възвисен, и „възвишен” политически 
живот човек може да се ориентира и адаптира, да се въздига или срива, да 
се погубва при отделни свои намерения и начинания, ако те не са правил-
но „асистирани” и от услугите на неговото обоняние. Затова добре разви-
тият нос, правилно ориентираното, а и исторически проницателното со-
циално обоняние се оказват съдбовно потребни за политическата кариера, 
социалната мобилност и публичната приемливост, досегаемост на тези, 
които искат да властват. Политици без и със „запушени социални носо-
ве”, лишени от или ограничени в своето обществено-политическо обоня-
ние лесно и бързо слизат от сцената на публичния живот. Те не са спо-
собни да творят успешни сценарии, да играят на арената на историята.  

Хилядолетия наред изразът за „воденето за носа” има своята 
всепризната власт. Неговата метафорична прецизност, но пък и ориги-
налност била извън всяко съмнение. Освен това, твърде често колектив-
ното, масовото или социалното „подушване” на дадени миризми/аромати 
на времето, историята, всекидневието, социума и живота в него е не само 
доста субективно, но и много превратно, често и нямащо никакво покри-
тие с обективно станалото в тях. То се оказва органична част от духовния 
живот на социума; на неговата експлоатация разчитат властниците във 
всички времена, а пък и общества. Затова е и резонно да се пита как този 
мистичен/митичен нос може да се види и пипне?! Още повече, че персо-
нално присъщият на всеки човек нос има своята видима, но и релефна 
анатомична представителност, своята индивидуална повърхност и анга-
жираност. След като той е забележим, материално удостоверим и достъ-
пен за осезателен лакмус, защо тогава и публичните носове, а и социал-
но-политическите обоняния на различните човешки общности, образо-
вания или институции да не притежават такава нагледност?! 

Точно в подобен интересен казус, а и при задаването на такъв 
необичаен въпрос изведнъж сякаш избликват всевъзможни трудности, 
условности и непреодолими невъзможности, които по всякакъв начин 
възпрепятстват установяването и удостоверяването на точното местопо-
ложението, на дискретната визия и на необичайната функционалност на 
обществения нос, а и на обслужващото го (дискретно, но самоотвержено) 
социално обоняние. Защото всеки човек може без каквито и да са усилия 
да пипне собствения си нос, но как той може да докосне, да усети или 
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дори да ощипе носа на обществото, или на групата си! Още повече, че 
реално съществуват крайно неравноправни, неравнопоставени условия, в 
които, от една страна, човек може дори и да осъзнава, че е „воден за но-
са” от различни обществени и политически фактори, а, от друга страна, 
му е неимоверно трудно да схване как той сам може да хваща за и да ръ-
ководи носовете, обонянията на други хора, групи. 

В крайна сметка, съвършено ясно, а и разбираемо е, че носът на 
отделния човек съвсем не е и толкова внушителен (по своите физически 
мащаби) анатомичен орган, но общественият нос или политическото 
обоняние придобиват твърде странни, необичайни форми, но и неизвест-
ни по размерите си наличия, които не могат лесно и бързо да се обгърнат 
и докоснат по достатъчно осезаем, несъздаващ трудности или неизвест-
ности, начин с обикновените човешки ръце, да се огледат от всички 
страни от човешките очи. Именно по тази причина не чисто непосредст-
вените, а опосредстваните и метафоричните образи и тълкувания за до-
пира и употребите на социалните носове и обоняния се оказват допусти-
ми, но и наложителни за пазарния оборот на политическите общувания. 

Обективно погледнато, миризмата винаги се оказва не само твър-
де деликатен, но и извънредно ограничен, а и непостоянен (във времето 
или в пространството) феномен. По тази причина нюхът на обществото 
или общността към ароматите и миризмите на историята и всекидневие-
то, на политическите, икономическите, социалните, културните, или дори 
към ежедневно-битовите порядки и условия обикновено трябва да се на-
сочва и към, но и оценъчно да се ангажира с много големи исторически 
периоди, понякога с огромни по своята географска площ пространства, 
при това не само, или пък не толкова физически, но така също с духовни, 
или със специфични символни територии. Погледнато, осмислено и пре-
ценено от този зрителен ъгъл, изглежда, че сякаш обонянието на социума 
към миризмите или ароматите на историята и обществените практики ня-
ма каквато и да е зависимост от времето или пространството, в които се 
осъществява. Защото иначе стават прекалено сложни, но и много трудни 
за обяснение онези разнообразни примери или факти за обонятелните 
способности, или разкрития, които сякаш не признават, или не познават 
волята на историческите времена и бремето на пространствата. При подо-
бен тип наративи или дискурси привидно изглежда, че историческите ди-
хания и социалният дъх могат да оставят доста продължителни във вре-
мето и покриващи безгранични територии следи, дори като че ли изобщо 
не се влияят и от този сорт фактори. Макар че фактически, обективно ре-
ално е невъзможно да се съхранят някои миризми в пределите на толкова 
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големи времеви отрязъци, а и на такива колосални пространства.3 
В този ракурс, ако „ароматите и миризмите” на някои социално-

исторически феномени са толкова плътно и съдбовно зависими от, а и 
летливи, разсейващи се ведно с изчезването на конюнктурата, в която са 
били в своя смислово-ценностен „апогей”, няма как достатъчно лесно да 
се обяснят фактите, при които много далеч след като дадени конюнктури 
са се размили, практически са изчезнали във времето и пространството, 
някои „аромати и миризми” на техни феномени продължават още да пре-
бивават – в съвършено различни исторически времена, социални прост-
ранства, обществени нрави и други манталитети. 

Как се знае от всеки човек, уханието на парфюмите зависи силно 
от средата или атмосферата, от това дали има някакво въздушно течение, 
което да разсейва техните аромати, или от някаква пространствена затво-
реност и изолация, която да ги задържа. И ако това е стандартно правило, 
то по отношение на ароматите и миризмите на историята, времената, об-
ществата, политическите събития и фигури, то сякаш няма солидна валид-
ност. Защото се оказва, че въпреки теченията на различни и дори противо-
положни процеси и тенденции, независимо от ветровете или бурите в об-
ществено-политическите системи, определени политически/идеологичес-
ки идеи, символи, логики, техники или практики са способни да оставят 
своите особени „мирисови” следи, отпечатъци дори и по протежение на 
векове, а даже и на хилядолетия, и далеч след като времето им е вече из-
текло. И в този случай става дума за специфични (символни по своя про-
изход, естество и функционална ангажираност) аромати и миризми, които 
сякаш са и напълно свободни, но и годни, способни да прескачат ограни-
ченията на епохите, времената или на обществата, а и да проникват, да 
умирисват със свои лъчения и дъхавости далечни на тях реалности. 

Всъщност се получава нещо твърде странно, дори парадоксално: 
най-нетрайните субстанции – каквито са тези на ароматите или миризми-
те, – се оказват изобилно надарени със своеобразни магически способ-
ности: да прелитат или пък да кацат в съвършено разнородни човешки 
светове, в несвързани помежду си обществени системи и в чужди по-
между си култури. В такива необичайни и редки случаи обаче се вижда, 
че „летливото царство на ароматите и миризмите” сякаш се оказва по-
                                                 
3 Да не забравяме, че етимологията на самото название на парфюмите 

всъщност идва от комбинацията на два латински термина: „per”– чрез и 
„fumum” – дим. При това става дума не за видимия дим, а за онзи нез-
рим за човешкото зрение дим, за онова ухание, което се долавя от носа, 
ала не и от човешките очи. Но точно тази незабележима същност на 
парфюмите ги прави толкова интригуващи, а пък и толкова ценени. 
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могъщо, дори и спрямо „царството на Времето”. Защото има историчес-
ки аромати и идейни миризми, които надживяват много векове!  

Разбира се, миризмата на човешкото тяло е една, тази на общест-
вото – друга. Не би могло да бъде иначе, тъй като – формално погледнато, 
– повърхността на човешкото тяло, от която се излъчват съответни мириз-
ми, изобщо не е равна на тази на огромния и изобщо оптически невидим с 
просто око организъм на държавата или на обществото. А тази съвършено 
елементарна, подразбираща се и от най-необразования човек разлика вед-
нага би следвала да се свърже с изникването на преден план на един твър-
де странен въпрос: след като човешкото тяло е несравнимо с туловището 
на държавата или на обществото, колко голяма е площта, или височината 
на обонятелния орган на последните. Колко милиона или милиарда пъти 
по-голям от персоналния човешки нос е този, който принадлежи на и обс-
лужва с обонянието си държавата, обществото или поне дадена група?! 

Такъв въпрос е напълно резонен, понеже би било напълно логи-
чески несъстоятелно, глупаво или поне смешно да се твърди, че размерът 
на носа на социума е подобен, или неразличим от този на отделния чо-
век, който е негов член. Та нали всяка най-елементарна формална логика 
ще каже, че частта не може да бъде по-голяма от цялото, нито че цялото 
може да бъде „посрамено” в подобни отношения от даден свой елемент. 
Затова и митичният нос на обществото, или на конкретна социална общ-
ност неминуемо следва да бъде доста по-внушителен по своите физичес-
ки, но, същевременно, и твърде сходен по своите символни изображения 
или функции с този на обикновения човек, или на конкретна социална 
група, които изповядват съответни знакови идеи и практики за своето 
обществено, морално, политическо и друго обоняние в разни жизнени 
сфери.  

Ако следваме подобна логика, трябва непременно и да се взрем в 
онези изпъкналости върху туловището на държавата/обществото, за да 
търсим, но и (евентуално) да намерим в тях някакви, изумително коло-
сални по своите размери, отвърстия, които да са и свързани с носа на 
обществото, а и с неговата видима, външна месеста част или с неговите 
ноздри. Но дори и да имаме рядката сполука да съзрем, да намерим таки-
ва отвърстия, щастието все още няма да ни е споходило в пълна степен. 
Най-малкото, понеже следва да си зададем крайно неделикатния въпрос: 
кое и дали точно измежду тези огромни по пространствените си мащаби 
отвърстия е или трябва да изпълнява функциите на нос. А пък нали всеки 
знае, че отвърстия по повърхността на човешкото тяло има различни, и 
че някои от тях са по своята функционалност точно противоположни на 
великата мисия на носа.  
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В крайна сметка обаче, със сигурност можем да стигнем и до 
твърде горчивото умозаключение, че анатомията на държавата или на 
обществото изобщо не е някакво изумително божествено творение, а че 
тя по-скоро е невероятно изкусителна „работа на дявола”. А пък поглед-
нато дори шеговито, носът на държавата/обществото би следвало да при-
тежава физическите размери на някаква невероятно висока планина, или 
на връх. Ако е така, можем ли да твърдим, че Монблан или пък Чомо-
лунгма представляват географските локализации, видимости на носовете 
на Стария континент, Азия или Света? 

Освен това, изпъкналостите на човешкото тяло съвсем не се 
свеждат единствено до разположения някъде върху повърхността му нос. 
Те могат да се окажат свързани и с други – срамни или не толкова срам-
ни – анатомични органи, които също са видими, а и които – при опреде-
лени обстоятелства, – също могат да изпускат съответни миризми. 

Ако се ръководим от странната логика на подобни размишления, 
трябва да отидем още по-нататък, дори да си поставим още по-необичайни 
въпроси. Спазвайки особеностите на мъжкия и женския род, би следвало 
деликатно да попитаме: къде се намира мъжкото достойнство на социума, 
или пък къде е разположен бюстът на държавата, още повече, че тези два 
анатомични органа притежават и твърде важна, и доста значима роля. 

Подобна „верижна реакция” от буквално зашеметяващи или на 
пръв поглед даже абсурдни въпроси може съвсем да обърка онези, които 
трябва да им отговорят. Сигурно, ако намерим дори сносен или оригина-
лен отговор на един от тях, няма как да не се обнадеждим, пък и с кураж 
да се втурнем да търсим решение и на следващите въпроси. Тъй че като 
че ли изглежда много по-разумно, по-удачно да преустановим тези умо-
помрачителни и парадоксални въпроси още в самото начало, защото и 
нищо оптимистично не ни очаква, ако ги започнем с хъс. 

Все пак, еволюционната одисея на човека показва, че размерите 
на неговия нос съвсем не са били винаги такива, каквито са, например, 
днес. Антрополозите чудесно знаят и доказват, че носът на питекантропа 
или неандерталеца е бил доста по-внушителен по своите размери в срав-
нение с този на homo sapiens, или на съвременния човек. Но ако следваме 
тази сравнителна логика, едва ли трябва да приемем на въоръжение и 
становището, че в хода на еволюцията носът като че ли неизбежно сма-
лява своята големина, а може би и своя капацитет. 

Всъщност, ако историческата еволюция води до подобно изме-
нение или пък дори крушение на големината на носа, в делничното 
ежедневие на човека обикновено се случва нещо, което е точно противо-
положно. Просто, защото човек може да увеличава размерите на своя за-
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бележителен анатомичен орган в зависимост от моментните особености 
на психическото си състояние или от определени атмосферни условия. В 
този план е ясно, емпирически и експериментално доказано, че дадени 
афекти водят до ускорено и увеличено кръвоснабдяване, което, от своя 
страна, обуславя и видими, макар и минимални нараствания на носа. 

Впрочем, единственият случай, при който става въпрос за голе-
мината на човешкия нос, е прекрасната приказка за Пинокио, но в нея 
дългият нос на този знаменит герой съвсем не се съотнася с природната 
му функция, а с нещо по-различно – със социалното, с лъжата, чиято ве-
личина тутакси се отразява на дължината на прословутия му нос. 

Тази последна комбинация е крайно интересна, а същевременно 
и доста опасна. Ако й се доверим, трябва да повярваме, че колкото по-
лъжливо е дадено общество или конкретна държава, толкова по-големи, 
по-великански ще изглеждат и техните носове. За нещастие или зла участ 
обаче, лъжовността на дадено общество или на някоя държава обикнове-
но се откриват, или разкриват post factum; най-често доста време след 
тяхната историческа кончина, или поне по време на тяхната социално-
политическа агония. Доста слаби или твърде немощни се оказват по раз-
мерите, а още повече по подвизите си социалните носове, или социални-
те обоняния, които надушват овреме странностите, лошотиите, греховете 
или престъпленията на техните властници, или на други субекти, поради 
което трябва да изтече известно обществено-историческо време, през ко-
ето да се настроят и „наточат”, а и да проумеят правилно какво се случи-
ло някога тези носове. 

Впрочем, ако въпросната чудесна приказка за симетрията между 
дължината на носа и големината на произнесените лъжи и сторените ло-
шотии бе истина, а не чисто и просто една удивителна, невероятно зани-
мателна художествена измислица, със сигурност и заради невероятното 
количество на лъжи или злини, сторени по протежение на еволюцията на 
човечеството, несъмнено биха настъпили огромни, дори катастрофални 
промени, и поне нашата планета – Земята, щеше драстично и драматично 
да промени своята орбита тъкмо под влияние на тежестта на подобен, 
неудържимо растящ заради лъжите, нос.  

За жалост научните изследвания, пък и доказателства показват, 
че настъпващите промени в орбиталното движение на Земята имат съв-
сем други причини и изобщо не са свързани толкова фатално със стран-
ните прояви на човешкия нос или с този на неговото обоняние. 

Как, обаче, такива прозрения и твърдения ще си пасват с други 
убеждения, или с митологеми, които се отнасят и до това, че дадена дър-
жава, или някое общество ухаят превъзходно, или – обратното, – смърдят 
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отвратително. Нали миризмите се „улавят” от носа, чиято ефективна 
дейност пък и изобщо не зависи от неговите физически размери! 

Този на пръв поглед необичаен ефект или такъв парадокс е лесно 
удостоверим и по друга линия. Аксиоматично вярно е положението, че 
като тоталност жените притежават по-малки, по-фини на външен вид но-
сове, но, за сметка на това пък, са далеч по- прецизни в разпознаването и 
преценяването на всевъзможни видове аромати, миризми. 

Тази необичайна или пък досадно тривиална особеност би могла 
да ни насочи и към друго питане: след като женският нос е далеч по-
прецизен от мъжкия, то каква би следвало да е родовата генеалогия или 
принадлежността на обществено-политическото обоняние, на публичния 
нос, на символния обонятелен орган на социалните общности? Ако твър-
дим, че той по рождение и призвание е мъжки атрибут, понеже властта е 
била от праисторически времена непосредствено и изцяло свързана с и 
символизираща най-вече мъжкото начало, с неговото господство, няма 
ли да влезем и в конфликт с неговата функционална ограниченост, а от-
там с непрецизността, неточността на обонянието му? 

Обратно, ако приемем за по-вярно положението, че обществено-
политическото обоняние обслужва някакъв „публичен нос”, който по 
рождение или притежание обаче е женски орган, няма ли отново да вле-
зем в доста опасни противоречия и неразрешими колизии, най-малкото 
понеже при такъв необичаен казус става далеч по-трудно обяснимо защо 
при наличието на прецизен женски нос, социалното обоняние на дадена 
човешка общност или на цялото общество може толкова често да буксу-
ва, в определени ситуации буквално да дезертира, или пък да не доставя 
исканата от него правилна, точна и ценна информация?  

Впрочем, цялата митология, идваща от дълбините на античност-
та до наше време, която органично и символично свързва държавните 
работи с анатомичните органи, би се оказала съвършено дискредитирана 
или ненужна, буквално опозорена и съсипана особено пък ако настоява-
ме най-вече на становището за предимствата на женския нос! Просто, 
защото в античността жените нямат място в публичния, обществения 
или държавния живот на древните полиси, а това означава, че предове-
ряването на версията за несъмнените предимства на женското носле или 
обоняние символно торпилира всичко, което е и свързано с ролята на 
мъжкото начало; оттам косвено и на мъжката анатомия в градежа и фун-
кционирането на обикновената, а още повече и на съвършената държава. 

В резултат на подобни лутащи се размишления, като че ли трябва 
деликатно, а и без много шумотевици да се прокара мнението, че публич-
ният „нос”, че социално-политическото обоняние като че ли са съвършено 
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лишени от полова идентичност; че те са принадлежности на някакво мис-
тично или митично андрогинно същество, което съвсем не е пределно яс-
но, нито понятно със своите външни или предполагаеми признаци. 

Впрочем, подобни странни разговори, такива главозамайващи 
дискусии или полемики изобщо не можем да чуем и видим, нито да до-
пуснем, че реално присъстват в нашето ежедневие! 

В заключение на тези – полушеговити, полусериозни – въпроси 
сме длъжни обаче най-категорично и гръмогласно да заявим, че истинс-
кият „команден пункт” на човешкото обоняние съвсем не е разположен 
във видимата част на носа, а е скрит в неговите вътрешности. В крайно 
специфичната научна терминология неговото истинско наименование е 
вомероназален орган.4 От тази информация, обаче, би следвало – автома-
тично или механично – да попитаме: къде всъщност физичес-
ки/пространствено се локализира вомероназалният орган на социума. 

Научните изследвания доказват, че в горната част на човешкия 
нос има една малка сфера, равняваща се на 2.5 квадратни сантиметра, в 
която са разположени милиони рецепторни клетки, осигуряващи обоня-
нието на човека. И съвсем естествено, при тази изключително съществе-
на информация, непростимо би било да не отправим нов, буквално „сък-
рушителен” или дори „смъртоносен” въпрос: Е..., тогава, къде в социума 
се локализират тези негови 2.5 уникални сантиметра, които гарантират 
неговия нюх?!  

Подобен въпрос буквално може да озадачи, умопобърка или да 
утрепе всеки един учен, дори той да е гений!  

Като кажем или прочетем например преценката за някои истори-
чески времена и обществени нрави, за цели периоди от биографиите на 
отделни държави и общества, които (великодушно, доброволно, или по 
задължение удостояваме) с откритието, или с признанието, че притежа-
ват невероятно приятен дъх, или пък неприятен мирис, трябва да имаме 
предвид, че с подобен (речеви и оценъчен) акт съвършено произволно и 
логически необосновано зачеркваме всички присъщи за тяхната реална 
съдба противоречия, разлики, промени, несъответствия или драми, които 
са се случили в тези периоди, и че вкарваме под един въображаем, общо-
валиден знаменател всичко случило се в социума. 

С подобен оценителен жест или трик винаги представяме исто-
рията и всекидневието в конкретна епоха, или в даден тип общество като 

                                                 
4 В науката се смята, че откривател на вомероназалния орган (в 1811 г.) е 

датският лекар Якобсон, но има сериозни спорове, защото той бил опи-
сан още през 1703 г. от (по-късно напълно забравения) Ф. Рюиш. 
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притежаващи един-единствен, универсален, а и общовалиден за всички 
техни обитатели модел на обонятелна реакция. В подобен модел сякаш 
всички реално налични и съперничещи си аромати и миризми на епоха-
та, държавното или общественото устройство, на начина на живот на хо-
рата в тях и пр. се оказват без особено значение, понеже се налага предс-
тавата или трактовката, че някакво всеобщо мега-лъчение представлява 
фундаменталния „дъх” на времето, държавата, обществото, публичната и 
частната история, на всекидневността на хората. Тази най-силна мириз-
ма, такъв привлекателен и приятен, или отблъскващ и непоносим мирис 
на епохата, държавата, социума и жизнения свят на хората като че ли 
поглъща и обезличава, обезврежда и прави съвършено незабележими, 
незначителни всички други миризми и аромати на тези феномени, които 
противоречат на и се отличават от Дъха, който е възвеличен, удостоен да 
бъде символ, олицетворение, или присъда на Времето. Подобна едност-
ранна или монохромна картина едва ли е най-истинската за историята.  

Независимо от тази абсурдна ситуация, исторически или цивили-
зационно няма общества или социални групи, които да не твърдят, че в 
съзнанието или в психиката им са налице такива представи, които опис-
ват, или тълкуват от кого, кога, къде, как и защо се излъчва определен 
тип мирис за конкретни – минали, настоящи, или предстоящи – времена, 
условия, нрави и събития. Всички общества, всички социални групи са 
убедени в несъмнените качества на своите обоняния за историческата 
събитийност или за мириса на нейни емблематични фигури!  

Впрочем, днес – в епохата на постмодерността, – господстват ра-
ционални „матрици”, според които големите наративи вече са се превър-
нали в експонати от музеите на историята, че вместо тях, в съвременните 
реалности и нрави на обществата и техните политики, идеологии все по-
вече осезаема и водеща роля получават малките разкази.  

Този коперникански преврат, обаче, може да означава и още не-
що: че вместо тоталната, тоталитаризиращата представа за всемогъщо, 
но и монистично действащо епохално, или социално обоняние, в сегаш-
ните реалности, нрави и публични фабули все повече място, време и роля 
се дава на парциални, на отделни по-малки социални обоняния, които са 
способни да откриват и преценяват по своему духа на времето, история-
та, на обществените премеждия и преображения изобщо, а и в отделни 
жизнени сфери. А наслагването, комбинирането на „свидетелските пока-
зания”, на увлекателните лични разкази или на исторически изповеди на 
подобни социални обоняния правят много по-колоритна и несъмнено по-
апетитна, но също така и далеч по-ароматна общата картина на История-
та, понеже в нея вече много по-ясно и отчетливо се различават всевъз-
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можни гласове, зрителни точки, чуват се преди това нечути послания и 
наративи, усещат се вкусовете на разнообразни критерии, логики и прак-
тики, а и се разнасят уханията на различни визии.  

Няма разумен човек, нито умно общество, които абсолютно точ-
но да са способни да кажат, покажат: „ето, тук се намира носът на об-
ществото, който подушва мириса на историята”.  

На практика – в историята или във всекидневието на хората – 
обаче се случват прекалено странни, даже като че ли и непонятни неща: 
хората от всички исторически епохи или времена, от всички различни 
типове общества, цивилизации и култури са съвършено безсилни, неспо-
собни да укажат къде точно се локализира носа на социума. Такива хора 
сякаш са поразени от някаква всеобща, вековечна амнезия по този въп-
рос. Те са напълно безпаметни за това къде се намира този митичен нос 
на обществото, но, за сметка на това, са безкрайно твърди, а даже и нас-
тървени в категоричното публично оповестяване и разнообразно удосто-
веряване, че имат конкретни и необорими спомени за ароматите или ми-
ризмите на дадени времена, реалности, нрави, събития или фигури. И 
дори нещо повече: те са крайно изненадани или даже прекалено раздраз-
нителни ако им се постави подобен въпрос. Просто, защото обикновено 
го считат за съвършено глупав, или пък за умишлено провокативен, по-
дигравателен, или за крайно обиден към личностите им. 

Но въпреки трагикомичното обстоятелство, че обществото няма 
анатомичен орган за своето обоняние, никой разумен човек, никое умно 
общество няма да отрече, че все пак историята „понамирисва”, или че 
дадено общество, време или събитие може да бъде „подушено”, оценено 
от различни социални субекти за неговите мирисови ефекти. 

Следователно, като не можем (сетивно!) да удостоверим къде се 
намира носа на обществото/общността, ни остава само един спасителен 
шанс: да твърдим, че този анатомичен, обонятелен орган е метафорично 
творение; че той се изобретява и локализира от социалното въображе-
ние на конкретно общество или на отделна социална група.5 А това е та-
ка, понеже и в никоя историческа, или общностна памет не съществуват 
такива спомени, които доказват фактическото наличие на нос в социума, 
или в групата. Обществото/общността няма как директно, непосредстве-
                                                 
5 Впрочем, колкото и нестандартно, или пък дори съвършено неприлично 

да изглежда, вероятно може и да се каже, че „секретите” на публични-
те носове или на социалните обоняния реално, или фактически са тъкмо 
нижещите се, продължително точещите се в дадени обществено-ис-
торически времена или събития социални вкусове и нагласи, които по 
своему разконспирират или реагират на тайните на историята. 
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но, тактилно, т.е. съвършено реално сетивно да усети собствения си нос, 
нито пък как практически да го опипва и дърпа, да го щипе по осезаем и 
толкова общовалиден за всичките му членове начин. Такова „чудо” со-
циумът и групата могат да постигнат единствено и само въображаемо! 
Така обаче се оказва, че ако едни социални субекти са оборудвани с ог-
ромни и изумителни по талантите си носове, други сякаш са лишени от 
тях – частично, или напълно! Защото няма общества или епохи, в които 
всички хора да имат съвършено еднакви възприятия за миризмите на 
техните феноменологии и усещания за парфюмите на властта.  

Дали обаче твърдението, че носът на обществото и на общността 
се локализира само и единствено в крайно деликатната сфера на тяхното 
въображение е напълно коректен? Няма ли причини, доводи, факти, ар-
гументи и доказателства, които да ни насочват и към по-други визии и 
размишления за дислокацията на този мистичен орган? 

Ако се замислим повече, със сигурност ще открием и редица други 
варианти! И, за да разсея съмненията, че това е само безпочвена или пус-
тословна теза, ще споделя, че симптоматика на социално обоняние, на 
дискретно присъствие и действие на публични носове и т.н. може да бъде 
разпозната не само в крайно деликатната сфера на субективността на чове-
ка (като род, вид или индивид), но и в сферата на обективността. 

Всъщност историята и социалните практики през различните епо-
хи, а и в разнородните човешки общества винаги си създават и утвържда-
ват, но и ефективно използват най-различни – обективно съществуващи – 
институции, които реално, практически изпълняват такива социални фун-
кции, които доста наподобяват, или са напълно тъждествени с тези на чо-
вешкото обоняние – във всичките модалности на неговите прояви. 

В крайна сметка, нима, примерно, социологическите агенции не 
изпълняват подобни дейности, които могат твърде успешно, но и право-
мерно да се сравнят с известно проучване, т.е. „подушване”, разпознава-
не, локализация на посоките и идентифициране на причините, както и с 
дискретно прокламиране на нужните реакции на съответни (позитивни 
или негативни) „субстанции” в обществените/груповите настроения и 
нагласи? Нима и някои научно-изследователски институти, центрове или 
лаборатории не се ангажират с дейности, които – в един метафоричен, 
символен и по-разкрепостен контекст – също биха могли да се считат за 
твърде подобни или сравними с тези на обонянието?! 

Едва ли би следвало да има каквото да са съмнения или възраже-
ния срещу тезата, че и твърде много държавни институти, специализира-
ни по въпросите за сигурността, също би следвало да се оприличават (по 
функциите си) с предназначението на носа, обонянието. 
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Следователно, макар, погледнато на prima vista, носът или обо-
нянието да изглеждат като прекалено силно обвързани и зависими, ако 
не и тотално посветени на извънредно деликатната сфера на човешката 
субективност, съкровенност или интимност, тези два феномена се оказ-
ват изумително практически нужни и изключително полезни, както и 
прекалено тясно преплетени, пък и солидно посветени на банални, про-
заични, или не дотам възвишени и благородни занимания, които прите-
жават и своите обективни реализации. И подобни факти, такива законо-
мерности и явления няма как лесно да бъдат отречени!  

В тази парадоксална размисъл за диспозициите и функционал-
ностите на носовете на обществата/групите има още нещо.  

Ако личности като Марсел Пруст, който феноменално описва сво-
ята обонятелна памет, се раждат единици на милиони човешки същества, и 
обикновено хората нямат трайни спомени за миризми, свързано с тяхното 
близко, или далечно минало, как тогава можем да разчитаме на свидетелс-
ките показания/доказателства на социалната/груповата памет. Защото, как-
то добре знаем от живота и науката, всяка памет винаги е доста избирател-
на. Тя дава преференции на и фаворизира едни спомени, а пренебрегва, 
погребва други. Въпреки тези (уж!) гранитни закономерности и непроби-
ваеми условности, в историята, обществения живот, социалните и култур-
ните практики битуват вербални клишета от сорта на тези, че времената, 
историите, обществата, събитията и фигурите имат мириси, които се утая-
ват в паметта и с нейните любезните съдействия могат и да се възкресяват.  

От тази гледна точка е доста релефно и понятно положението, че 
олфакторната памет както на човека, така и на социалните общности, на 
които той е член, никога не предлага еднакви условия и възможности на 
всички природни и социални аромати или миризми, които трябва да оста-
вят свои отпечатъци в паметта на тези социални субекти. А това вече не-
избежно създава поредица от усложнения за правилната репродукция, а и 
оценка на истинската същност и роля на онези социални обоняния, които 
са оставили някакви следи в историческата памет, но и които отпечатъци 
съвсем не са равноправни. В този контекст изобщо не говорим/пишем за 
онези социални обоняния, които, макар да са съществували в своите вре-
мена и обществени истории, са били пренебрегнати или дори напълно за-
личени, отхвърлени и забравени от последващата памет на обществата. 

А що се отнася до фатално-съдбовните 2-5 квадратни сантиметра 
обонятелна рецепторна площ в митичния нос на обществото/общността, 
те (сигурно!) се намират във властовите учреждения на социума, в „цен-
тралния мозък” на обществото, държавните или политическите институ-
ции, които боравят със социалното въображение, за да спекулират, ма-
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нипулират с неговите чудотворни способности и видения социалните 
маси. Алхимичните лаборатории на разнородни командни пунктове, 
идеологически центрове, държавни институции, партийни централи и 
всевъзможните медии са именно тези, които реално творят, експеримен-
тират, дистрибутират, рекламират, но и вербуват за своите „екстри” пот-
ребители на пазара на политиката и идеологията, консуматори на напар-
фюмираните визии и утопии или пък на доста прокиснали и миризливи 
предразсъдъци. Но социалните носове и обоняния имат своето наличие и 
проявление и в неформалните комуникации на обикновените, простос-
мъртните индивиди, които също политизирано или идеологизирано мо-
гат да участват реално в портретиране и коментиране на живота. Портре-
тиране и комуникиране, в които всъщност – реално или символично – се 
вършат преноси или обмени и на съответни идейни, идеологемни, мито-
логемни и пр. миризми. Именно в този контекст можем да твърдим, че 
политиката е едно огромно поле и време, в които се осъществяват свое-
образни олфакторни взаимодействия или съперничества, в които се вър-
шат невероятни неща и събития, за да се установи нечия „мирисова” 
власт, т.е. власт, която да задушава, потиска, стигматизира или да прес-
ледва чуждите аромати. Но, за да се случи всичко това, са нужни пуб-
лични, социални обоняния и политически носове, които и да умеят спо-
лучливо да се ориентират в хаоса на битуващите миризми.  

Тук обаче е времето и мястото да подчертаем дебело, че въпрос-
ните държавни институции, партийни централи, медии, социологически 
агенции, научно-изследователски институти и лаборатории, или всевъз-
можни PR-агенции и т.н. не винаги работят така съвестно, както всеот-
дайно върши своята черна работа обикновеният човешки нос. Защото в 
немалко случаи тези (нека ги наречем) учреждения се занимават с под-
робно и комплексно проучване на битуващите или задаващите се аромати 
и миризми в обществения живот, с тяхната каузална генеалогия, с тяхната 
начална, междинна или крайна локализация и вероятностна функционал-
ност и пр. Но, за разлика от здравия, нормално функциониращия човешки 
нос, който принципно не предоставя своите възможности за спекулативни 
сделки и афери, не се продава на едро или на дребно, пък и не обслужва 
никой външен, и чужд на неговия притежател субект, тези учреждения не 
винаги излизат с адекватно потребните и истински ценните за общество-
то/общността изводи, препоръки, съвети или рекомендации какво, кога, 
къде и как би следвало (нещо) да се направи, за да не загубят, а – обратно, 
– да спечелят хората от установени от тях разкрития. 

Дори и да не се задълбочаваме прекалено в историите на общест-
вата и политиките, а да се замислим само върху случващото се през го-
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дините на злополучния преход, с основание и сигурност ще разпознаем 
твърде много случаи, при които тези учреждения, вместо своевременно и 
адекватно да служат на държавността и гражданското общество, чрез 
своите спекулативни и манипулативни информации и рекомендации 
силно им навреждат, защото сервират на обществеността лъжлива ин-
формация или препоръки, съвети и императиви, които обслужват не ин-
тересите на народа и държавата, а тези на платците им.  

Става дума за знаменателното обстоятелство, че присъщият на 
всеки човек нос никога не е продажник, изменник или предател спрямо 
нуждите и интересите на своя притежател. Нещо, което не може да се ка-
же със същата категоричност и основателност за въпросните учреждения, 
изпълняващи функциите на публични „носове” и на социални, полити-
чески, граждански и т.н. обоняния – по принцип, или в конкретни случаи.  

Истинската мисия на човешкия анатомичен нос – да служи вяр-
но, предано, честно, всеотдайно, без шмекерии и лъжи, без размотавания 
или хитрувания – е твърде по-различна от меркантилната природа, а и от 
инструменталната функционалност на публичния „нос”.  

Всичко това показва или доказва, че идеологията и политиката 
твърде често се нуждаят не от правилно и обществено-полезно социално 
или гражданско обоняние, а от такива публични – социални, групови, 
или персонални – носове, които да могат да бъдат мамени и лъгани, ма-
нипулирани и ръководени против техните истински интереси.  

В този ракурс може да се твърди, че вместо реалните, обективно 
съществуващите човешки носове, историята и политиката предлагат (на 
обществата или общностите) други обонятелни органи, които фактичес-
ки и символично да водят за носа тези носове. Така вече историята и об-
ществено-политическите практики създават и легитимират по всевъз-
можни начини, с всички средства особени свръх-носове, мета-носове, 
които притежават много големи властови правомощия спрямо социални-
те обоняния на хората. А най-странното в цялата тази трагикомична ис-
тория е, че – за разлика от обикновените човешки носове – тези специ-
фични обществени/групови „обонятелни органи” се смятат за толкова 
по-ценни и по-полезни, колкото по-мащабно и по-сигурно предоставят 
информация на властовите субекти, които могат да спекулират с нейните 
характеристики. 

Ако за нормалния, здравия човек носът му може да го изненадва, 
да протестира срещу и да саботира социалната ориентация и дейност на 
своя притежател обикновено в ситуации, при които неговото обоняние 
не е в най-добрата си кондиция, или боледува, то при нормалния, пъл-
нокръвно действащия политически субект такива изненади не са ряд-
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кост, а са тривиалност. Те не са нежелани, а неистово очаквани или за-
дължителни, поради което функционалността и социалната полезност 
между двата типа носове са твърде различни и по принцип, а и в конк-
ретно взети социални ситуации или казуси. И дори се случва така, че по-
някога социалният нос не само се възползва от, а се присмива на, издева-
телства, светотатства, кощунства и се гаври с мисията на анатомичния.  

В историческите времена отпреди появата на политиката този ми-
тичен нос се оказва локализиран в религията и нейното обоняние, а чрез 
тях за откритията и прославата на чудните ароматите на рая, за непоно-
симо отвратителните миризми на ада или за изпаренията, съблазнително-
лукавата смрад на светския живот. А всички тези визии се свързват с дей-
ността, наративите и публичните дискурси на църквата сред вярващите. 
След тях и всяка една друга идеология, митология или политика също та-
ка се оказват невероятно талантливи по своему да „напарфюмират” или – 
обратното, – за „усмърдят” историята; разбира се, чрез спекулативното 
пренаписване на нейните разкази, или чрез преформатирането в смисло-
во-оценъчно отношение на нейните фабули и главни лица.  

Именно по тази причина никога не ще можем да открием такава 
история, такава митология или такъв фолклор, които да ни разказват за 
славни, или позорни исторически мигове, или дори за вериги, за последи-
ци от не/свързани помежду си събития, без от тях дискретно или флагран-
тно да се излъчват и съответни смислово-оценъчни „ухания”, които да 
имат ролята и на вдъхновяващи аромати, или на отвратителни зловония. 

В този аспект, идеологическите съперничества и политическите 
баталии около прередактирането, пренаписването или съвършено новото 
сътворяване на дадени истории винаги – както в миналото, така в нашето 
бурно съвремие – се оказват специфични одорични спекулации и мани-
пулации, свързани с известна или тотална подмяна на автентичния мири-
сов еквивалент на въпросните времена, събития и на участващите лица. 
Няма как даден политизиран дискурс или съответен идеологизиран нара-
тив за миналото, настоящето, или за бъдещето да бъде публично прием-
лив и атрактивен, ако той не е добре снабден и със съответни ароматич-
ни, или зловонни компоненти, които по особен начин да украсяват сим-
волните физиономии, а и деяния на обработените от тях фигури. Затова 
пулверизирането на историческите разкази, легенди, митове и пр. със съ-
ответни олфакторни субстанции е абсолютно задължително, когато те се 
предлагат за употреба, предназначена за задоволяване на идеологически 
нужди или на политически сценарии. Без тези козметични операции вся-
ка идеология/политика е много слаба и неатрактивна  

Що се отнася до днешните времена и родните преходни реалнос-
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ти, нещата в тях се объркват, усложняват още повече, а и предлагат ре-
дица изумителни казуси и факти. В смутното ни време въобще не липс-
ват упреци, обвинения, подигравки или обиди, че носовете на конкретни 
политически или социални субекти са прекалено запушени, или пълни 
със „сополите” на всевъзможни идеологически предразсъдъци и полити-
чески спекулации; че не могат реално да подушат истинския аромат, или 
истинската смрад на дадени исторически периоди, реалности, нрави, съ-
бития, или вонята/мириса на одиозните властови фигури.  

Впрочем, тези констатации и квалификации са напълно в реда на 
нещата, защото разбуненото политическо и гражданско съзнание няма 
как да не подушва „ароматите” на проблеми, колизии или драми, които 
вълнуват хората в рязко изменящите се реалности, както и потайните 
миризми на спекулациите, манипулациите на съответни власти и пр.  

Подобна констатация обаче веднага може да ни изправя пред съ-
вършено нови или други, но заедно с това и прекалено съществени, важ-
ни и значими въпроси. Например като този, който търси свой отговор на 
дилемата кой аромат, или коя миризма на историята, или на обществения 
живот влияе по-силно със своите консистенции – тази, която произхожда 
от естествени, или онази, която произтича от изкуствени източници? 

Освен това, от историята парфюмерията е известно, че съществу-
ват (най-общо) три типа ноти в консистенцията на всеки парфюм – ви-
соки, средни и базови, – като всеки един от тях оказва специфично влия-
ние на психиката и настроението на неговия консуматор.  

Знаейки тази информация, няма ли да е редно да формулираме и 
въпроса: кои са най-силно влияещите ноти в „парфюмите” на историчес-
ката епоха или на обществото? Нещо повече, струва си да попитаме дали 
едни и същи ноти се оказват толкова важни и валидни, че могат и да са 
доминиращи по протежение на различни времена или епохи, или между 
олфакторните ноти на отделните времена липсва всякаква приемстве-
ност?! Също така, подобно питане може и да продължи, като „хвърлим 
на масата” и проблема: кои са най-ефикасните, а и най-атрактивните „но-
ти” в парфюмите на политическия живот, на политическите спекулации 
и манипулации с психиката и съзнанието на хората? Така или иначе, ако 
приемем политиката като особен тип социално обоняние, трябва да 
опознаем по-добре неговите потайности и странности, неговата власт, 
ефектите му.  
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ПОЛИТИКАТА КАТО ОБОНЯНИЕ 

Обонянието е било голяма загадка за хората от най-древни вре-
мена, но така също и в нашата историческа съвременност. Много от не-
говите мистерии все още не са достатъчно или дори напълно разкрити, 
независимо от огромния път и изключителните постижения на науката, 
пък и от високите технологии, които тя използва в наше време.  

Още древногръцките философи-материалисти са проучвали обо-
нянието, като са му отделяли значимо място в цялостното разкритие и 
обяснение на човешката природа. Емпедокъл е смятал, че в носа на все-
ки човек има особени, много фини пори, през които проникват витаещи 
във въздуха „еманации” на летливите и миризливите вещества. Алкмеон 
бил гранитно убеден, че носът е създаден от природата и божествата, 
само за да даде възможност на миришещите субстанции да проникнат в 
и достигнат до мозъка. Демокрит пък е твърдял, че от всички тела се от-
делят незрими атоми, представляващи специфични миниатюрни „обра-
зи” на съответните субстанции и на техните „послания”. Древноримски-
ят поет, философ-материалист Лукреций Кар също считал, че миризми-
те са плод на бродещи във въздуха атоми от различни вещества. Той бил 
и твърдо убеден, че приятните олфакторни усещания се провокират от 
заоблени, гладки, кръгли атоми на „началата”, а другите възприятия се 
обуславят от други (по форма и специфика) атоми. Философът-хедонист 
Епикур смятал, че приятните обонятелни усещания са плод от нахлува-
не на закръглени, шлифовани по повърхността си атоми, докато непри-
ятните са последица от навлизането на криви, наръбени по повърхност-
та си частици, които нараняват лигавиците на ноздрите и носа, предиз-
викват съответни раздразнения или болки. Аристотел локализирал обо-
нятелните рецептори във вътрешността на ноздрите и носа. Векове по-
късно и знаменитият руски учен М. Ломоносов твърдял, че ароматите и 
миризмите се дължат на колебливите движения на молекулите на съот-
ветните вещества. И чак до средата на ХХ в. такива теории продължават 
стабилно да доминират в научното познание.  

През ХХ в. и швейцарският химик Леополд Ружичка експеримен-
тално доказва в изследванията си (на терпеноиди), че съществуват ред за-
кономерности на мириса в зависимост от химическите констелации на мо-
лекулния строеж на изучаваните вещества. Освен това и концентрацията 
на молекули от миришещата субстанция също влияела по конкретен на-
чин, в различна степен, форма на дейността на човешките осморецептори. 

Показателен за това е фактът, че и нобеловият лауреат Лайнус 
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Полинг през 1946 г. също твърди, че спецификата на всяка миризма съ-
ществено зависи от формата и размера на молекулите на дадено вещест-
во. Тази линия следва и Джон Еймур. В нашумялата си в научните среди 
книга „Молекулярните основи на миризмата” той развива своя „стери-
ческа” теория, базираща се на и продължаваща идеите от 1949 г. на Р. 
Монкриф, който също смята, че миризмите се усещат, ако преносимите 
от и във въздуха молекули на даденото вещество комплементарно се 
вграждат в отделни участъци на рецепторите от прекалено сложната, 
добре скритата обонятелна нервна система на живите същества.  

През 1938 г. обаче на хоризонта на науката се появява и по-
друга версия, когато Дайсон лансира своята хипотеза, че тайните на 
миризмите се крият в инфрачервения резонанс, който пък се дължи на 
колебания на молекулите в олфакторните субстанции. През 50-те годи-
ни на ХХ в. Р. Райт – на базата на собствени изследвания и експери-
менти – успява да популяризира още повече тези идеи в сферата на на-
учните теории и среди. Но в следващите две десетилетия се разгръщат 
много бурни научни дебати за това дали подобни научни концепции 
или теории са релевантни, дали те правилно и достатъчно отразяват, 
или разкриват мистериите на обонятелните процеси при различни живи 
същества. Тези разпалени спорове водят и до това, че още в средата на 
70-те идеите на Райт претърпяват сериозен крах, което и временно ги 
изхвърля от гребена на вълната в науката. До 1996 г., чак когато на „бял 
свят” излизат публикации за изследванията на Люк Турин, теорията за 
колебанията на молекулите стои в сянка и не се ползва с популярност. 
Според неговата парадигма, рецепторните белтъчини действат на 
принципа на особен биологически спектроскоп като обуславят и спе-
цифичен механизъм за провокиране и реакции на процеси на еластично 
тунелиране на електроните на миришещите вещества. В 2001 г. Джон 
Леффингвелл също депозира свои идеи и резултати в подобна насока.1 

През 1999 г. Линда Бак и Бетина Малник от Харвардската меди-
цинска школа, заедно с представителите на японския научен център в гр. 
Амагасаки – Джунзо Хироно и Такааки Сато, пласират сходни идеи за 
това какви са тайните в дейността на носа като доразвиват комбинатор-
ния принцип в анализа и тълкуванието на обонянието. Според тези кон-
цепции за разпознаването и преработката на различни мирисовите сиг-
нали се използват особени комбинации от отделни рецептори при конк-

                                                 
1 Срав.: Леффингвелл, Дж. Обоняние. Част 2. – В: Фундаментальные ис-

следования.  
 http://www.leffingwell.com/olfaction.htm, переведен с согласия автора.  
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ретния случай. Подобно на генетичните кодове, обонятелната система на 
млекопитаещите се базира на, използва комбинаторни механизми, като 
всяка промяна в химическата структура на одоранта води и до съответ-
ните активизации или трансформации на рецепторните комбинации. А 
през 2004 г. американските учени Линда Бак и Ричард Аксел получават и 
Нобелова награда за своите изследвания на носа и на неговата разнооб-
разна обонятелна дейност, като тяхната теория се основава на комбина-
торен принцип за описание на механизмите на разпознаване и запомняне 
на миризмите на различни типове олфакторни вещества. 

Успехите в разшифроването на човешкия геном неизбежно во-
дят до нови, големи открития. Момбертс, Грир и други научни изсле-
дователи показват, че в генома на човека има поне един специфичен 
ген, експониран в епителната тъкан на назалната сфера, който доста 
прилича на ген в обонятелните рецептори на мишките. А през 2002 г. 
Стюарт Фаерстайн и Ксинмин Жанг от Колумбийския университет 
потвърждават с изследванията си, че в назалните полоси има гени на 
обонятелни рецептори, които са почти сходни (при хората) с тези на 
мишките, което показва, че, въпреки огромните дистанции в еволюция-
та на човешките същества, у тях са съхранени способности за разпозна-
ване на миришещи вещества, независимо от факта, че хората истори-
чески отдавна са загубили повече от две трети от количеството подоб-
ни обонятелни рецептори спрямо онова, които притежават мишките. 

Тази кратка екскурзия в дебрите и тайните на човешкото обоня-
ние е нужна, понеже тя може и трябва да се използва и за формулирането 
на съвършено други в т.ч. чисто политологически въпроси. 

Съществуват ли връзки между политиката и обонянието? Може 
ли политиката да се счита за особен тип исторически битуващо и соци-
ално-култивирано обоняние? Ако да, то в какъв смисъл?! 

На пръв поглед, подобни въпроси изглеждат твърде парадоксал-
ни или абсурдни. Въпреки това обаче, те заслужават своето внимателно, 
комплексно и задълбочено проблематизиране. 

Като специфично откритие, пък и приспособление на Живота на 
нашата планета, обонянието не бива да се свързва само с най-висшата 
(социалната) форма на материята. То реално се появява и практически 
действа и на по-предишни, по-ранни форми в процесите на еволюцията. 
По пътя на генетичната наследственост обонянието се препредава на 
следващите поколения от видовете живи същества, на които е и съдбо-
носно значим фактор в живота им.  

В рамките на еволюцията на човека, обаче, то не се ограничава, 
нито спира само до онова, което природната среда, естественият живот и 
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генетичната унаследеност обуславят, защото в тях обонянието вече за-
почва да се променя, и то съобразно обществено-историческите услов-
ности на конкретното време, пространство, жизнената среда и т.н. 

Впрочем, това, което природата (т.е. еволюцията) е сътворила, се 
оказва и много по-ефикасно дори от най-съвременните медикаменти за 
носната или устната кухина.2  

Цялата история на появата и развитието на различните типове 
религии е тясно свързана и с употребите на обонянието, с приложението 
на различни съставки (аромати и миризми) в съответни църковни обреди, 
ритуали, церемонии и пр. За съжаление, поне в рамките на православие-
то липсва какъвто и да е солиден изследователски – теологически, или 
друг – труд, който да поставя и третира проблемите на конфесионалната 
одорология. А именно от това специфично (смислово и ценностно-
нормативно) поле, от религиозната сфера се раждат и първите културни 
символи, семантични и семиотични констелации, свързани с ролята и 
значението както на ароматите и миризмите, така и на обонянието. На 
основата на внимателен подбор и приложение в съответни обреди или 
церемонии на точно определени миризми, религиозните институции и 
ритуали създават допълнителни елементи за по-въздействаща кристали-
зация на представите, свързани с опозицията между „земния” и „отвъд-
ния свят”. Няма политеистични или монотеистични религии, които да не 

                                                 
2 Научни изследвания доказаха, че назалните секрети (сополите) имат 

изключително положителни лечебни ефекти. Освен че предпазват диха-
телните пътища от преохлаждане, от прах и попадане в носната кухина 
на различни други вещества, а, особено пък, и на някои болестотворни 
микроорганизми, тези секрети влияят – чрез влизащите в състава им 
гликопротеини, – доста превантивно и на въздействията на някои бакте-
рии, които предизвикват възпалителен процес и кариес. На базата на те-
зи открития се оповестиха намерения за създаване на дъвки, в чиито 
състав да попадат изкуствено създадени назални секрети, чийто преван-
тивен и терапевтичен ефект се очаква да бъда по-добър от този на ред 
антибиотици. Впрочем, съвсем наскоро в медиите излезе и съобщение-
то, че японски учени и изобретатели са създали специални уреди, които 
да диагностицират различни онкологични заболявания само по дъха на 
пациента. А през есента на 2015 г. учени установиха – на базата на един 
специфичен персонален казус – корелация и между характерната ми-
ризма, излъчвана от страдащите от, но и за стадиите на Паркинсоновата 
болест. Английски учени откриха в 2015 г., че по излъчваните (и недо-
ловими за човешкия нос) миризми на пръстовите отпечатъци може да се 
разкрие какъв е палът на техните притежатели. 
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включват в своите култово-обредни практики и символни инструмента-
риуми определени миришещи субстанции. Затова по-късно и християнс-
твото, и мюсюлманството също така прибягват до селекцията и използ-
ването на подобни аромати или миризми, които ефективно се идентифи-
цират със сакралното (рая), профанното (ада).3 

Преображението на човека – както в земния, така и в отвъдния 
свят – винаги било свързано по даден начин и употребите на точно опре-
делени олфакторни атрибути.4 

Още в древния Египет ритуалите по подготовката за дългия път 
на преселението на душите на фараоните – балсамирането, – били пряко 
свързани с мащабното използване на различни благовония и етерични 

                                                 
3 Още древните гърци описвали митичните Елисейски полета като тери-

тория, в която следвало и да бъде издигнат вълшебен град с изумрудени 
стени, мостове от слонска кост и врати от махагоново дърво, като тази 
крепост трябвало да бъде окръжена от канал – широк повече от сто лак-
ти и дълбок повече от човешкия бой, – изпълнен с благовонни течности, 
от които над града да се издига призрачен облак, благоуханна мъгла, от 
които над града непрестанно да се сипе освежаваща, чудесно ухаеща 
роса или дъжд от различни аромати. Навред в този град на райското 
блаженство следвало да бъдат разположени 365 огромни медни съдини, 
от които да тече непрекъснато мед, а и още 500 източника на опиянява-
щи сладникави есенции, които да отвеждат помислите и емоциите на 
обитателите на този вълшебен град в съвсем различни (от земните) ор-
бити.  

4 Риммел коментира в олфакторен дискурс античната митология, според 
един от разказите на която бил посветен на трагичните последици от 
преображението на Феон – мореплавател и воин от Лесбос, който качил 
на своя кораб и прекарал до Кипър тайнствена пасажерка, която се ока-
зала богинята Венера. Слизайки на кипърския бряг, тя му подарила в 
знак на благодарност божествена есенция, от която неговото лице от 
грозно и грубо се променило до неузнаваемост. В това ново лице се 
влюбила до полуда Сафо, чиято обич била отхвърлена от Феон, поради 
което тя се хвърлила в морските бездни, за да намерила утеха в смъртта. 
Не случайно Цирцея се опитала да задържи Одисей като го омайвала с 
ароматни облаци; Медея сварила чудодейна отвара от благоуханни тре-
ви и цветя на престарелия Есон и го превърнала в прекрасен юноша, а 
пък нимфата Енона подарила на Парис тайни, но и атрубути от тоалета 
на богинята Венера, които той дарил на прекрасната Елена, за да бъде тя 
още по-неотразима и съвършено несравнима с която да е друга жива 
жена.  
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масла, на тайнствени съставки, чиито комбинации не са напълно разга-
дани и до ден днешен. За това, че подобни ароматични консистенции са 
били използвани при балсамирането няма никакви литературни източ-
ници, но откритите в египетските пирамиди статуи на фараони, както и 
блестящите стенописи или мозайки в тези пирамиди красноречиво сви-
детелстват за подобни действия.  

Знае се също така, че веднъж или два пъти в годината древните 
египтяни изваждали почитаните от тях мумии на фараони и извършвали с 
тях атрактивни публични церемонии като ги разнасяли по улиците на 
главните градове в империята, а и по време на ритуалите обилно ги ръсе-
ли с всевъзможни благоуханни съставки и съпровождали с димните обла-
ци от изгарянето на ароматични смоли от кедър, мирта и т.н. Освен това и 
в главните градове е имало много парасхисти (древноегипетски анатоми), 
които са правели съответни оперативни интервенции и процедури на под-
готвяните за балсамиране египетски велможи. Знае се дори, че в древната 
Тива е имало цял един, съвсем немалък квартал, населен от занаятчии и 
парасхисти, които на място подготвяли всичко, което било необходимо за 
балсамиращите процеси, пък и за ритуалните процесии с мумиите.  

В римско-античната епоха Страбон, например, също оставя кате-
горични писмени свидетелства за наличието на огромни територии в 
древната палестинска и еврейска земя, които били изцяло засадени с 
ароматични дървесни и храстовидни видове, с всевъзможни благоуханни 
цветя, от които са се правили различни съставки за балсамиране и за дру-
ги козметични процедури. Този римски автор сочи, че някъде в древната 
палестинска земя, около Иерихон, имало и огромни полета, засадени са-
мо с амирис – дърво от чиято ароматична смола се правел прословутият 
по онези времена хилеадски балсам.  

Не случайно Юджин Риммел – авторът на първата „Енциклопе-
дия на парфюмерията” написана в средата на ХІХ в. и отново предизви-
кала невероятен интерес, и шумотевица около своето възкресение в края 
на ХХ в., – подчертава, че благовония от пушеци, издигащи се от изгаря-
ни ароматични смоли, е имало над олтарите и свещените церемонии още 
от най-древни времена, а и че храмовете на зороастрийци и конфуциан-
ци, на египтяни, евреи, антични гърци и римляни се изпълвали с дима на 
такива миризми. А споровете къде за пръв път в историята на човечест-
вото се появили култово-обредните, ритуалните процедури с използване 
на олфакторни съставки – дали във Вавилон, или някъде по земите на 
древна Арабия – все още не са стихнали даже до днес.5 

                                                 
5 Виж подр.: Риммель, Ю. Энциклопедия парфюмерии. М., 1998. 
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Със сигурност обаче се знае, че именно в древния Египет за пръв 
път употребата на благоуханни дървесни видове, маслодайни и силно 
дъхави цветя напуска пределите на храмовете и много бързо навлиза в 
частния живот на хората, които имат достатъчно средства, за да използ-
ват скъпоструващите благовония, извлечени от различни видове дървес-
ни смоли и етеричните масла на цветя, за да удовлетворят изтънчените 
вкусове и символно статусните публични демонстрации най-вече на 
представителите на висшите класи в обществената пирамида на древните 
общества и империи. Скоро обаче употребата на такива парфюмерийни 
атрибути и услуги се разпространява и сред останалите социални общ-
ности като по този начин благовонните субстанции превземат живота и 
световете на хора от най-различни страни, народи, цивилизации, култу-
ри, но и времена. 

Впечатляването, съблазняването и прелъстяването на древните 
мъже от дамите не било изобщо възможно без прибягването до употре-
бата на всевъзможни козметични и парфюмерийни атрибути и процеду-
ри. Не случайно превъзходно и поетично възпятата от Шекспир среща 
между Клеопатра и Марк Антоний, според Ю. Риммел, била почти пълно 
копие на сведенията, които оставил за нея великият римски мъдрец Пли-
ний, разбира се, прекрасно описана с художествени, поетични средства 
от английския гений. 

За това, че с производство, разпространение, търговия и консу-
мация на различни парфюмерийни и козметични съставки или услуги са 
се занимавали твърде много хора, при това високо специализирани про-
фесионалисти-занаятчии, свидетелстват описания, каквито има още и в 
древно еврейската книга „Песни на песните”, където неведнъж се споме-
нава за изкусителни, но пък и вървящи твърде добре „прахове на прода-
вачите на аромати”, както и в древногръцката творба на Антифан „Ан-
тей”, където пък се пише и за лавката на Перон, където се продавали най-
опияняващи и най-разнообразни ароматични съставки.  

Незримите миризми, видимият дим и благовонните пушеци при 
изпълнението на дадени култово-обредни действия открай време са съз-
давали много по-специфична атмосфера, както и по-особено, празнично 
настроение в душевността на вярващите хора. Мирисите на елея, мирта-
та, мирото или тамяна съвсем не са била постоянни части от миризмите 
на всекидневията на вярващите, защото са олицетворявали нещо различ-
но – някакви скрити знаци и иносказателни послания, свързани не само с 
чувствата за някаква празничност, но и с честването на нещо особено, 
важно и неизменно свещено. Самото благоухание се представяло мета-
форично като специфичен път към Бога, или като пък свидетелство за 
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неговата безгранична, повсеместна и блага воля тук, на земята.6 
Религията първа в човешката история почва да свързва – по сим-

воличен начин – проблемите за властта с обонянието и със съответни – 
фаворизирани, или стигматизирани – аромати и миризми. От първобит-
ните общества или култури през бродовете на времето и историята се 
пренасят и религиозните селекции, и фаворизации на конкретни арома-
ти/миризми, обвързващи се с техните по-специфични магически пред-
назначения. Заедно с това, подборът на нужните за култовите процедури 
аромати и миризми остава забулен в мистика за обикновените вярващи – 
неговата логика е известна на малцина. Шамани, оракули, жреци и кли-
рици са тези, които познават и тайните на тези аромати, които определят 
и какви миришещи субстанции, вещества да се използват в култовете.  

Знае се, че още в земите на древна Месопотамия, в царствата на 
асирийците, дори в кулата на Вавилон е имало златни олтари, на които са 
се извършвали атрактивни религиозни церемонии, съпровождани и от 
изгарянето на ароматични смоли или цветя. Подобни олтари имало не 
само в асирийските храмове, но и по хълмове около Вавилон. 

Твърде богатата, но и разпростряла се по протежение на хилядо-
летия, история на козметиката и парфюмерията открай време е била и 
предмет на особен интерес, както теоретически, така и практически. Пър-
вата книга по козметично преобразяване на дамското лице и тяло всъщ-
ност била дело на графиня Нани и се появила едва през ХVІ век в Италия, 
а пък най-старата подобна книга във Франция носела заглавието „Les 
secrets de Maistre Alexys le Piedmontois”. Тя съдържала много рецепти за 
правене на всевъзможни парфюми от цветя, помади от ябълки, дъхави ба-
лончета против чума, пасти за ароматизиране на ръкавици, средства за 
оцветяване на косата, багрила и червила. Във Великото кралство през 
1663 г. била отпечатана книгата „Queen's Closet”. Тя била пълна антология 
на парфюмерийното изкуство по онова време, а и с прагматични рецепти.  

Употребата на разнообразни обезмирисители или ароматизатори 
не само на тялото и одеждите на нотабилите, ала и на помещенията в 
техните дворци също били широко разпространени. Известна в това ас-
пект е страстта на кардинал Ришельо към поставянето на особени 
(благоухаeщи) мехове във всички стаи на обитавания от него дом. 

Способността на благоуханните аромати, на дъхавите цветни 
миризми силно да въздействат на паметта и въображението на хората, да 

                                                 
6 Виж подр.: Епанешникова, М.Феномен запаха в культуре: особенности 

функционирования в сакральной и профанной сферах. Екатеринбург, 
2011, диссертация, глава ІІ.  
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пренастройват техните емоции е била отбелязвана от далечни времена и 
от най-видни представители на науката. Не случайно още Жан-Жак Русо 
и Цимерман са считали, че афектите, предизвикани от влиянията на бла-
говонни консистенции, са пряко свързани с човешката фантазия, докато 
Томас Мор, Ю. Риммел и поетът Тенисън пък определено са смятали, че 
те са обусловени най-вече от възкресенията на възбудени спомени и цар-
ствата на паметовите следи.  

Изборът на определени аромати/миризми винаги има мултифунк-
ционална роля. Никой, „удостоен с внимание”, аромат не изпълнява само 
една-единствена мисия, нито пък притежава само едно (смислово и ценнос-
тно-нормативно) послание към вярващите. Архитектурата на църковните 
обители е така пригодена, че да изисква осезаемо използване на миризми, 
да задържа тяхното ухание по-дълговременно при дадени церемонии. 

Появата на писмеността също така вкарва темата за ангажирани-
те с определени култово-обредните практики аромати и миризми и в 
сферата на най-емблематичните за всяка религия свещени писания. Биб-
лията и Коранът притежават много пасажи, в които (пряко или косвено, 
метафорично) става дума за мисията на дадени аромати и миризми. Раз-
личните църковни тайнства и култови практики се „обзавеждат” със спе-
цифични за тях олфакторни арсенали и репертоари, които създават опре-
делени типове атмосфери. Впоследствие, от тях се извършва и пренос на 
селектирани аромати/миризми в политическата сфера, понеже те са спе-
циално преферирани за даден тип символни процедури. 

Общественият човек като род, вид и индивид в хода на еволюци-
онните процеси става и все по-независим от влиянията на чисто природ-
ните закономерности и стихии. Той придобива все повече, по-различни 
възможности или сили да се откъсне от гравитацията на естествения, или 
изначално почти животинския си начин на съществувание. Исторически 
създавайки, а и ставайки все по-зависим от социални фактори и дейнос-
ти, общественият човек постепенно започва да губи част от своите обо-
нятелни капацитети, който са му били органично, фатално необходими в 
предишни стъпала на еволюцията. 

Същевременно обаче, новите социални дейности или жизнени 
сфери, с които той става все по-обвързан, съвсем не са безмирисни. Тъкмо 
напротив, примитивните средства за живот обуславят и мултиплицират 
солидни емисии от всевъзможни, най-вече, лоши миризми. За да ги ком-
пенсира и за да удовлетвори развиващите се в него духовни потребности, 
той търси и намира естествени техни неутрализатори, или пък сам създава 
изкуствени миризми, разбира се, първоначално от възможно най-прими-
тивни комбинации на природни суровини. 
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В хода на тези протяжни във времето процеси и тенденции об-
щественият човек все повече потъва в съвършено нов свят на аромати и 
миризми, вече не толкова природно сътворени, колкото създадени, ум-
ножавани, обогатявани или усъвършенствани от самия него. 

Обонянието му започва все повече да се социализира и култиви-
ра, да зависи не само и не толкова от естествените, природните, генетич-
ните му предпоставки и дадености, а също от характера и спецификата 
на обществено-историческите реалности и нрави, в които то може или 
трябва да се приспособява и проявява в най-различни модуси. 

Всичко казано дотук не означава, че между обонянието в дивата 
природа и това в обществения свят няма и не трябва да има каквито и да 
са съществени разлики. Точно обратното, различните социални дейности 
и сфери предполагат или зависят, произвеждат, или се нуждаят от кон-
сумацията и на специфични за тях миризми. Историческата поява на по-
литиката има и фатална необходимост от различни типове, но култиви-
рани обоняния. Тя се нуждае от особено социално обоняние, което тряб-
ва е и изпреварващо, или поне способно навременно да „помирисва” яв-
ното/тайното присъствие и значение на евентуални/реални опасности, за 
да бъдат те „разконспирирани” и, ако е потребно, или възможно, духовно 
или практически неутрализирани, и даже напълно унищожени.  

В това протяжно историческо време, политиката и нейното вни-
мание не следва да бъдат изцяло заети само с „дешифриране” на всевъз-
можни опасности, които произтичат както от природната, обществено-
историческата и всекидневната среда, но така също и от социалните харак-
тери и особеностите на духовността и практиката на нейните – разнородни 
и многолики – обитатели в даден момент, или в съответен контекст. 

Видяно и осмислено в този контекст, социализираното, култиви-
раното обоняние далеч надхвърля онези функционални предопределенос-
ти или пък мисии, които то притежава на предишни, по-низши равнища 
от развитието на материята, както и на живота. При това първоначалният 
периметър на неговото действие все повече се променя и то в посока на 
неговото разширяване, на ескалиращо повишаване на сложността на за-
дачите, целите и функциите, които трябва да изпълнява в пределите и на 
съвсем нови сфери. Областта на изначално органичните потребности, ко-
ито то е обслужвало, значително и динамично се изменя. На висотата на 
социалната форма на материята, на обществения живот на човешките съ-
щества еволюиращото – социализиращото и култивиращото се – обоня-
ние вече трябва да удовлетворява съвършено други, преди това непознати 
нужди. Променящото се обоняние на човешкия род, на неговите видове 
или индивидуални носители започва да се сдобива с, да се обременява с и 
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да удовлетворява нови телеологии, които са напълно непознати за негова-
та еволюционна одисея и функционалност от предишните му етапи на 
развитие и проявление в животинския, а пък и в човешкия свят. То става 
част не само и не толкова от профила на натуралното, природно-био-
логичното битие на човешките същества, а и на специфичния портрет на 
тяхното социално битие. Колкото повече психиката на човека се различа-
ва, а и отдалечава от тази на други живи същества, толкова повече обоня-
нието придобива антропогенен характер и ангажимент. 

„Потопяването” на човешкото обоняние в социална среда му съз-
дава непознати до този еволюционен момент проблеми и предизвикателс-
тва. То изправя обществения човек пред съвършено нови изпитания, като 
същевременно го облекчава и донякъде го разтоварва, най-вече заради ес-
теството или спецификата на обществения живот, които доста променят 
произхода, същността, особеностите, формите, мащабите и ритмиката на 
всевъзможните опасности на човека в разнопосочните му срещи и взаи-
модействия с околната – природна и социална – среда. В обществената 
среда човешкото обоняние вече трябва и да се съобразява не само, а и не 
толкова с изначалните си особености, но и с задачите, казусите, ограни-
ченията и условностите, които тази среда поставя пред него. В тази среда 
то е принудено да ориентира и мотивира изборите на човешките същества 
не само и не толкова съобразно естествените, природните аромати или 
миризми, а и спрямо изкуствените, които са сътворени от човека, и които 
са доста различни от естествените. Конкуренциите между естествените и 
изкуствените олфакторни субстанции все повече нарастват, като твърде 
често вторите се оказват количествено и по-мощни от първите.  

Процесите на миграцията и особено на урбанизацията още по-
вече усложняват и динамизират проблемите, а и колизиите, с които тряб-
ва да се сблъсква и да разрешава социалното обоняние, което все повече 
се отдалечава от това за природните дадености. Градовете притежават 
все по-отличаваща и отчуждаваща се олфакторна среда или панорама в 
сравнение с атрибутите на провинциалния живот, който е несравнимо 
по-близо до природата. Това се отнася както за естествените, така и още 
повече за символните аромати и миризми, които в градска обстановка 
придобиват ред други свойства, а и по-мощни влияния. „Естественото 
състояние” на човешките индивиди или общности става и все по-зави-
симо, обременено, многостранно ограничено и силно – пряко, или косве-
но – регулирано и контролирано от разнородните и многоликите изкуст-
вени конвенционалности в топоса, от естеството, динамиката и мащабите 
на влияние на духа и на дъха на темпоралността. 

Урбанизацията и миграцията променят не само олфакторните то-
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пографии, но и провокират демографски взривове от исторически непоз-
нати потребности за консумация на „родни” или „престижни чужди” ми-
ризми, аромати от родния край или от знаменити исторически и културни 
топоси, което пък поражда търговия с подобни стоки.7 Носталгиите в или 
извън родните граници винаги притежават и свои олфакторни мостри.  

Развитието на паметта и въображението на обществения човек, 
както и това на социалните общности, или на обществата като цяло съв-
сем не преминава необезпокоявано и независимо от влиянието и употре-
бите на обонянието, на идеалните образи или на емоционалните прежи-
вявания, които са тясно свързани с тях, а и силно въздействат. Въобража-
емите и мнемоничните образи все повече се превръщат във важни факто-
ри за социалния човек. Това отваря нови проходи, възможности за влия-
нието на миризмите. В един съвсем различен свят, а и в една друга жиз-
нена среда човешкото обоняние трябва да се справя с неудържимо раз-
растващите се изкуствени миризми, които все повече се оформят и като 
част от неговата социална, културна или антропогенна действителност. 
Тези нови, изкуствени аромати и миризми обуславят поява, „форматира-
не” и развитието и на коренно други изисквания пред човешкото мисле-
не, преживяване и поведение. Те се превръщат във важни индикатори и 
механизми за социална ориентация и мобилност на човешките същества 
в многоплоскостните социални пространства и в живота. Опознаването, 
усвояването, употребите на и свикването с такива изкуствени аромати и 
миризми се превръщат в мощни фактори за сближение/отчуждение на 
индивиди/групи. От тях все повече зависи и движението на хората във 
вертикалните и хоризонталните структури на обществената пирамида, 
техният статус и патос в дадени жизнени сфери. 

Същевременно динамиката на социалните промени, уплътнява-
нето на времето с все повече събития, с нови ценностно-нормативни вку-
сове и стандарти обуславя мощни и принудителни, или съвършено доб-
                                                 
7 Да си спомним, че преди година и у нас се чу за фирма, консервираща 

кристално чист родопски или автентичен черноморски въздух, която екс-
портира своите продукти в чужбина. Подобни иновации обаче има и пре-
ди този наш опит. Известно е, че нашумялата художничка Хилдегард Ха-
уг в 2000 г. опакова и пусна на пазара (флакони с букет) миризми от стан-
ции на берлинското метро, а три години по-късно пак популярна худож-
ничка, този път финландка – Хилда Козари, – показа в своя изложба кон-
серванти от ароматите на Хелзинки, Будапеща и Париж. На конкурентния 
парфюмериен пазар бяха пуснати субстанции, пресъздаващи мириса на 
асфалт – за рокери, бира и други вещества, високо ценени от дадени кон-
суматори. 
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роволни трансформации и в олфакторните симпатии или антипатии на 
изменящите се хора към новите обстановки, пейзажи, а и фабули. 

В хода на всички тези драматични, а и радикални промени чо-
вешкото обоняние все повече се превръща и в доста важен, понякога и 
могъщ инструмент и на културния профил, и на начина на живот, докол-
кото е силно обвързано с естеството, но и с ефективността на характера и 
особеностите на съответни мирогледни стандарти на човека. То все по-
вече се оформя и като част от символните арсенали и репертоари на раз-
личните социалните типове хора, понеже е органична част от тяхната 
специфична духовност и от култивираната им (по определени начини, в 
съответни форми, степени) битийност. 

„Потъването” в, а и привикването на човека към определен свят 
на аромати или миризми неминуемо се отразяват върху, обуславят него-
вите духовни хоризонти, естеството и спецификата на широк спектър от 
социални връзки и отношения с други хора. Това, обаче, съвсем не озна-
чава, че поставените в една и съща обществена среда, или пък занимава-
щите се с една и съща професия в нея хора притежават еднакво обоня-
ние. Защото, освен от приликите и сходствата, които са породени от ес-
теството на външните фактори на средата, олфакторните способности и 
капацитети на всеки човек изключително много зависят и от неговите 
генетични особености, но също и старанията, уменията му по достатъчно 
адаптивен начин да се култивира и „впише” в социалната среда и атмос-
фера, т.е. да „обучи своя нос” към най-различни ингредиенти на парфю-
ми, одеколони, дезодоранти, пудри, помади, сапуни, лосиони, кремове, 
афтършейвове и т.н, които (освен естетико-хедонистичните или лечебно-
терапевтичните им измерения) притежават и ред други (повече или по-
малко знайни/незнайни от него) социални индикации и значения.8 

С други думи казано, подобно на персонално уникалните пръс-
тови отпечатъци, и олфакторните отпечатъци в съзнанието и душевност-
та на отделните индивиди се оказват не някакъв безпочвен мит, а съвър-
шено реална, пък и могъща по сила реалност. А в политически или поли-
тологически контекст това вече означава, че в обществения живот никога 
няма да открием дори само двама души, които и по абсолютно еднакъв, 
идентичен, съвършено реципрочен начин да подушват и да умирисват 
определени социални реалности, нрави, житейски обстоятелства, или по-
литически събития и фигури. Всеки човек притежава и своя неповторима 

                                                 
8 Нека припомним, че последният потомък на знаменитата френска пар-

фюмерска фамилия Герлен – Жан-Пол, – е можел дори на 65 години да 
различава безпогрешно повече от 3000 мирисови ингредиента. 
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олфакторна индивидуалност, защото и биологически, но и социално при-
тежава доста различни генетични предразположения или заложби.  

Впрочем, талантът на човека да разпознава нюансите на различ-
ни видове аромати и миризми, да се ориентира успешно и полезно за не-
го в мистичния свят на олфакторните феномени е основа, а и гаранция за 
неговата олфакторна култура, която в науката се възприема като със-
тавна част и от невербалната култура на съвременния човек. Неслучайно 
Г. Крейдлин развива цяла, оригинална концепция за олфакцията – съв-
ременна научна дисциплина, част от невербалната семиотика, която се 
занимава с изучаване и декодиране на езиците на миризмите, на тяхната 
роля и значение в комуникацията на човека.9 

Превръщайки се в могъщ повелител на тайните и потенциите на 
ароматите или миризмите, в особен „законодател” на техните модни – 
конюнктурни, или дълготрайни (десетилетни, или даже вековни) – тра-
диции и тенденции, подобен социален тип човек, естествено, придобива 
не само популярност, или богатство, ала и твърде голяма власт. Така 
обонянието вече става особена власт, която се подчинява на определени 
социални изисквания и трафарети, а пък и на която се подчиняват и хо-
рата в своите екзистенции. А всяка власт иманентно се стреми и прави 
всичко по силите си, за да разшири своето жизнено пространство, да 
увеличи размерите на времето и териториите, над които иска да господс-
тва, да оптимизира до крайност своите влияния, могъществото си над 
хората. Така политиката като обоняние се превръща и в бойно поле на 
конкуренции и сблъсъци на разнородни олфакторни критерии, логики, 
техники и практики, в символ и олицетворение на най-безпощадни – 
афиширани или завоалирани – баталии за възцаряване и удължаване на 
властовия мандат на дадени социално-обонятелни вкусове и матрици, но 
и за дискредитация и репресия, за прокуждане, а и унищожение на тех-
ните противници. Тя постоянно и всячески се опитва да създаде и нало-
жи своя политико-олфакторна култура, която да представя всички раз-
лични или чужди на нея политически култури като субкултури, които 
заслужават публични презрения, стигматизирания и дори екзекуции. 

След като политиката се базира на или се върти непрестанно 
около Властта, няма как тя да не проявява интерес и активитет спрямо 
властта, която може да дамгосва и наказва, или да освещава, овластява 
съответни олфакторни вкусове, техники, практики, които имат импони-
ращ, или опониращ й (политизиран и идеологизиран) смисъл и роля. 

                                                 
9 Виж подр.: Крейдлин, Г. Невербальная семиотика. Язык тела и естест-

венный язык. М., 2002. 
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Макар в нашето историческо съвремие все повече да се обръща 
внимание и към олфакторната култура, като цяло тя все още е доста сил-
но подценявана, пренебрегвана, което е естествено следствие и от омало-
важаване ролята на обонянието в сетивата, като девалвациите на естест-
вените миризми се компенсират и с ескалации на изкуствените. Неоспо-
рим факт е, примерно, че загубата на зрението или на слуха водят до оп-
ределени форми и степени на легитимна инвалидизация на техния субект. 
Подобно отношение е напълно непознато или практически невъзможно в 
днешните социални практики. Няма човек, загубил в голяма степен или 
напълно обонянието си, който обаче да е инвалидизиран. 

Безброй парадокси в това отношение има обаче в сферата на по-
литиката, където почти всеки човек се счита за абсолютно съвършен по 
отношение капацитета на своето социално или политическо обоняние, 
докато – обратното, – всеки „от другата страна на барикадата” бива уп-
рекван най-безцеремонно, че изобщо не притежава, или че поне е със 
силно увредено подобно обоняние към политическите проблеми, дилеми 
и колизии, че не може достатъчно добре, или че е тотално неспособен 
чувствително да разпознава характерните, или специфичните мириси на 
политическото, валидни за даден контекст. Именно по тази причина в 
политическата комуникация, в парламентарната реторика и полемика 
непрестанно се срещаме с упреци и обвинения, че „другите” са инвалиди 
по отношение на своето обоняние и чувствителност за случващото се в 
обществото, че не разпознават миризмите на някои (отшумели, течащи 
или дори предстоящи) тенденции. Но и различните видове граждански 
протести също се оказват публични демонстрации на пряка или косвена 
авто-реклама на собствената политико-обонятелна сензитивност и упрек, 
или обвинение към чуждата социално-олфакторна задръстеност и неспо-
собност. Да се протестира срещу нещо, а и в подкрепа на друго реал-
но/символично означава, че нещо в държавата и обществото вече започва 
или отдавна доста силно, или непоносимо смърди. Това вече, на свой 
ред, изисква спешно да се проветри социалната атмосфера, мащабно да 
се освежи обществената среда, пълноценно да се озонират, а и облагоро-
дят човешките връзки и отношения чрез дадени политически и полити-
зирани мероприятия, които обаче се основават на и прокламират опреде-
лени олфакторни еталони и култури. Защото новото, желаното или дъл-
жимото (според гражданския протестен патос и етос) общество винаги 
има и трябва да притежава по-привлекателен и „ароматизиран” облик, да 
разсейва отвратителните мирисови наследства от старото или сегашното 
общество, да изменя визията на олфакторните „портрети” и влияния в 
съзвучие и с дадени идеали. То следва да промени тъй обществото, че от 
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него да лъхат доверие, увереност, стабилност и оптимизъм, че е способ-
но, или пък че ще гарантира благоденствие и сигурност, за разлика от 
предишните времена и общества, които вонят на недоверие, безпомощ-
ност, отчаяние, нестабилност, песимизъм, човешки драматизъм или со-
циален трагизъм. 

Наличието и използването на съответна олфакторна култура в 
дадена епоха или общество съвсем не означава, че в последните има кон-
сенсус по отношение на естеството и класификацията, на спецификата и 
ефектите на отделните аромати или миризми. Независимо от факта, че 
учените започват доста активно да се интересуват от тайните на мириз-
мите преди повече от две хилядолетия (още Лукреций Кар им отделя 
специално внимание), и до ден днешен все още няма универсална и об-
щовалидна класификация за миризмите.10 

Освен това и до днес все още не са притихнали научните спорове 
относно това, кои фактори са фундаментално значими или съдбовно оп-
ределящи за естеството и нивото на олфакторната култура. В този сми-
съл и днес в науката все още се конкурират две основни течения.  

Първото е на защитниците на културния релативизъм. Според 
него олфакторните удоволствия или страдания зависят изцяло от външни 
фактори. Човек няма никакви изначални дарби и умения да различава 
отделни миризми. Той обаче придобива такава само когато те се вписват, 
но и подсилват от присъствието и ролята на даден контекст. 

В сферата на политическия живот, а и на политиката като профе-
сия това течение също притежава своите особени проекции или въплъ-
щения. Според тях, за да придобие добре развито социално или полити-
ческо обоняние към случващото се в живота на обществото и държавата, 
човек непременно трябва да влезе и то не само активно, по чисто граж-
дански съображения и мотиви, в политически дейности и събития, но и 
да се включи в съответни партийно-политически организации, които да 
му помогнат далеч по-мощно и разностранно той да развие, да изостри 
своето обоняние към живота. Това течение се експлоатира понякога дос-
та морално нечистоплътно или прекалено меркантилно от някои партий-
но-политически функционери, които доста отчетливо или умело завоа-
                                                 
10 Най-старата подобна класификация принадлежи на Карл Линей, който в 

1756 г. публикува труд, в който дели познатите на тогавашния свят ми-
ризми на седем основни класа, а лансираната от Цваардемакер – първона-
чално в 1895, в окончателния си вариант през 1914 г. – класификация те 
се делят на девет класа. Много авторитетни и популярни в науката са и 
някои други модели за класификация на миризмите, като тези, които при-
надлежат или са свързани с теориите на Хенинг, Крокер и Хендерсън. 
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лирано лансират становища, че ако им се даде шанс, ако им се осигури 
кариерно развитие, те задължително ще изострят своето политическо и 
социално обоняние към злободневните проблеми, ще могат да бъдат още 
по-прецизни или по-профетични в своите реакции. Защото колкото по-
висок е постът в държавната или в партийно-политическата йерархия, 
толкова е по-фино, а и по-сигурно е по своята проницателност и по все-
могъществото си социално-политическото обоняние, но и по-тънък е 
професионалният нюх на човека. 

Естествено, при лансирането и отстояването на подобни стано-
вища се прокарват определен тип спекулации и манипулации, които пък 
са и доста механични по своята логика. Те не могат да обяснят достатъч-
но сносно и аргументирано защо в обществения живот има хора, които 
са извън партийно-политическия, организирания обществен живот, но 
въпреки това притежават далеч по-големи способности, дарби и дори та-
ланти за своето политическо или социално обоняние, на своя проницате-
лен, или пък перспективен нюх. 

Обратно, в политическата практика – и това нашият трагикоми-
чен и злополучен преход към демокрация доказва по безусловен и кате-
горичен начин, – има твърде много примери на лица или елити, които са 
се изкачили до и във властта, докопали са се до нейните ресурси в дър-
жавата/обществото, но въпреки това са се оказали и с абсолютно запу-
шени политически/граждански носове, или с изумително притъпено, да-
же напълно липсващо обоняние. 

Всъщност да навлиза в или да пребивава в политиката човек без 
изобщо да настройва своя политически/граждански нос, своето социално 
обоняние в съответствие и с обществено-историческите потребности, с 
въжделенията, тревогите или упованията на народа, на практика е съ-
вършено предизвестена политическа, още повече и социална, а и морал-
на гибел за такъв индивид. То е символ на кариера, която, дори да е доста 
дълга, определено или с непоклатима сигурност няма да се радва на ис-
торическа почит, социална признателност и на благодарна памет.  

Фактически, явното или тайното поддържане на такова „символ-
верую” винаги превръща политиката в отвратително миришеща далаве-
ра, а партиите в клиентелистки котерии, които трябва да обслужват 
единствено или поне преди всичко щенията и капризите на някакви лю-
де, които обикновено си въобразяват, че от тях може да излезе нещо мно-
го голямо само в голямата политика, че им е нужен контекст, който дру-
гите са едва ли не длъжни да им сервират, за да могат те да блеснат със 
самородните си заложби и таланти, а и да слисат целия свят. 

Готованството, непрестанните претенции и ненаситните очаква-
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ния, неудържимият кариеризъм, безграничното самочувствие или нео-
боснованото самомнение винаги си намират твърде добра „приятелска 
компания” в идейното кредо, в доводите и аргументите на това течение, 
на подобно разбиране за същността и смисъла на политиката. 

Всички ние, които сме живели или преживели този одиозен пре-
ход, можем да предложим обикновена, или дори свръх-богата колекция 
от всевъзможни примери, лица, елити, организации или емблематични 
събития, при които родните властници и управници изобщо не са проя-
вили не само необходимото или достатъчното, а никакво социално-поли-
тическо обоняние – и то такова, каквото даденият момент изисква. Зато-
ва и отношението към домораслите ни политици и управници е и толко-
ва негативно. Затова и гражданството е толкова неприкрито отегчено, 
или гневно, ненавистно и безпощадно към своите партийни бонзи, или 
държавни мандарини, които с делата си показват, че нямат нюх към нито 
един въпрос, който вълнува, или мъчи многострадалния ни народ, но, за 
сметка на това, пък имат невероятно изтънчено обоняние, когато трябва 
да „надушат” изгодите и да се предпазят от всевъзможни рискове и опас-
ности, които препятстват техните интереси и ламтежи.  

Второто течение принадлежи на представителите на универса-
листкото течение, според които и без каквато да е специална подготов-
ка всеки индивид е напълно способен да разпознае съответни миризми, 
основавайки се само на своя природен усет, т.е. на закодираните гене-
тично в неговата човешка природа/същност олфакторни потенции. И, 
според парадигмите на това течение, за да се ориентира вярно в света на 
ароматите и миризмите, човек изобщо не се нуждае от специфична кул-
тура, което не значи, че култивирането на олфакторни свойства е невъз-
можно, но то е допълнително, надграждащо, а съвсем не предопределя-
що, базисно или съдбовно значимо за обществения човек. При предста-
вителите на това течение сякаш се постулира, че природното, биологич-
но закодираното се оказва несравнимо по-важно и по-могъщо в сравне-
ние с културния статус. А това положение е полезно и експлоатирано от 
онези политици-демагози и популисти, които не престават гръмогласно 
да се описват и прославят като „родени” с призвание и изумителни за-
ложби, таланти да подушват дилемите, колизиите на съвременниците си, 
и да упрекват, обвиняват и осмиват своите опоненти и противници, че са 
съвсем лишени от нужни за времето, или момента политическо обоня-
ние, социална чувствителност. Така заиграването, спекулациите и мани-
пулациите с въпросите за притежанието, или с липсата на необходимо 
политическо и гражданско обоняние и социална чувствителност се прев-
ръщат в неизбежна и непрестанно използвана карта. Те се превръщат в 
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силен коз, чрез който да се обработват масовата психика и общественото 
съзнание, да се оправдават и обвиняват политически идентичности, кои-
то нямат нужната олфакторна култура, но и рутина. 

Това течение също намира своите особени олицетворения и въп-
лъщения в обществено-политическата практика, в трагикомедиите на 
преходния ни живот. То често се асоциира с онези (мащабно разпростра-
нени и господстващи в масовата психика) идеи, че, за да се занимава се-
риозно и продуктивно с политическа дейност, на човек изобщо не му е 
нужно някакво специално – политическо, идеологическо и друго обуче-
ние, или възпитание, но че всеки може да се хвърли в политическите ре-
алности и нрави, и да се надява на съответни успехи, даже когато изобщо 
не притежава такъв специфичен ценз. 

Нека по този повод си припомним трагикомедията на Симеон ІІ, 
който бе публично представян като предопределен от своята „синя кръв” 
за успешен управник, пък той гръмко се провали, а на всичко отгоре по-
съветва българите и да си „сменят чипа”, т.е. че нещо им хлопа, че всич-
ко в съзнанията и политическата им анатомия не е наред, поради което 
следва да предприемат спешни, а и радикални мерки да се нормализират. 
С други думи, че нашенците (по историческо рождение) са обречени да 
не разпознават правилно и полезно за тях ароматите на историческото 
време и социалните реалности, а си живеят в свой (измислен, митологи-
зиран, изкуствен и неадекватен) свят на привидности, които (според та-
кива, като Симеон ІІ) са исторически и ценностно „вмирисани”. 

Впрочем, и „любимецът” на народа – Бойко Борисов също не 
беше по-изискан и любезен към целокупното ни гражданство, когато в 
Чикаго се оплака от лошия човешки материал, с когото му се налага да 
работи при своите опити „да оправи” държавата. Защото посочването с 
пръст или пък иносказанието, че днес у нас преобладават стари, невежи, 
некултурни, неамбициозни и недостатъчно способни хора, дискретно 
подсказва за ниското равнище на несъвременната социална чувствител-
ност, а и на прекалено влошено като цяло политическо обоняние към 
„аромата” и стойността на управленческите му напъни. 

Всъщност подобни властнически и нравоучителни прозрения 
или проповеди са в доста силен дисонанс или конфликт с широко разп-
ространени сред народа митологеми, според които нашенци твърде мно-
го разбират, пък и доста умело меркантилно подушват политиката. 

В крайна сметка, в масовото съзнание на българите от много де-
сетилетия битува и доминира една визия или един виц, в които обаче се 
спотайва и една псевдо-истина, а именно, че няма българин, който да не 
разбира от политика, секс, футбол и автомобили. 
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Всъщност, профанацията на идеята, че у всеки има универсални 
заложби, които му гарантират сносно ориентиране в и експлоатиране на 
политическите нрави и ресурси, стига да му се гарантира някакво сине-
курно местенце в държавната администрация, а и в някоя партийна цент-
рала, изобщо не е толкова рядка, нито е безопасна или безвредна. Точно 
обратното, – тази дискредитирана и дискредитираща политиката визия се 
практикува постоянно и от огромно количество хора, които имат крайно 
погрешни, повърхностни и пошли представи за същността и особености-
те, за тайнствата и трудностите на политиката, за съблазните и рискове-
те, които тя поднася на такива социални типажи. 

Впрочем, тази универсалистка, но и унифицираща версия като че 
ли се представя по твърде безусловен или категоричен начин в полити-
ческите ни реалности и нрави. Защото политическите типажи на истори-
ческата сцена на прехода са, общо взето, доста сходни, едва ли не и като 
извадени под индиго или по калъп, като ксерокопирани, независимо от 
съществените различия на идеологиите и партиите, към които принад-
лежат. При това, най-фундаменталното сходство, най-универсалната 
прилика или дори и най-фрапиращото тъждество между всички тези раз-
лични политически индивидуалности се отнасят именно до тоталната 
липса на нормално социално и политическо обоняние, до отсъствието от 
техните политико-ментални физиономии на добре оформени и успешно 
функциониращи „носове”, които своевременно или (защо не и!) перспек-
тивно, или превантивно да надушват проблемите, да избягват навреме 
рисковете и премеждията, да са способни да нюхат всички тези „мириз-
ливци”, които усмърдяват историята, политиката, които увонясват с иде-
ите и делата си живота на измъчения ни народ, а и на социума.  

Най-опасното или най-страшното е, че представителите на таки-
ва политически и социални типажи се оказват много активни, а дори и 
агресивни към всеки човек, партиен член или просто съзнателен гражда-
нин, който притежава, но и пълноценно използва своето обществено-
политическо обоняние, своя нос да „подушва” навреме колизиите и 
трудностите, да „нюха” от дистанция неусетените от другите хора разно-
родните социални или други заплахи и опасности. 

Хора, които правилно „помирисват” истинската същност на по-
литиците, никога не са добре посрещани и мащабно използвани от стра-
на на нечистоплътните властници. Те са живият упрек и непрестанното 
обвинение, че последните са лишени в значителна или в пълна степен и 
форма от толкова потребното за съвременността и дейността им социал-
но обоняние. По тази причина такива индивиди не могат и да си намерят 
хубаво място в партийните елити, нито да се надяват на устремна, заше-
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метяващо бърза, а и полезна за тях кариера. Това обстоятелство или тази 
деликатна закономерност фрапиращо се потвърждават и от реалностите, 
а и от нравите в преходното ни общество, в което, независимо от ради-
калните промени на хиляди лица в партийно-политическите и управлен-
ческите елити, доста рядко се виждат хора с ярка социална чувствител-
ност към тегобите и надеждите на народа. А и ако изобщо ги има, те са с 
извънредно кратки, със скоропостижно загиващи кариери.  

Нещо повече, лишени в голяма степен или напълно от подобни 
изтънчени носове, традиционните, масово разпространените политичес-
ки типажи изобщо не се смущават или пък даже нямат и никакви морал-
но угризения на съвестта, ако обаче трябва да „запушат” и дори да фрас-
нат доста „порядъчно” по носовете (в буквалния, или преносния смисъл) 
онези лица, или социални групи, които се оказват прави в своите прецен-
ки за техните незнания, неспособности, пороци, грехове или престъпле-
ния към държавата. 

Политическата нетърпимост или непоносимост към всезнайков-
ците, които публично се опитват да лансират и наложат своите мъдрости 
и прозрения (за вмирисването на политическите реалности и нрави), на 
конкретни политически фигури или събития, винаги е съпроводена с дос-
та солидни – брутално афиширани или подмолно прокарани – реакции, с 
реално и символно заклеймяване, отрицание и наказание за „дарбите” им.  

В това отношение масовидният тип на родните политици и уп-
равници се оказва твърде еднороден, защото вижда по-голяма опасност 
за себе си именно в хората с добре развито социално-политическо обо-
няние и дори повече, отколкото спрямо преките или косвените им идей-
но-политически опоненти, или пък даже сред партийните си врагове. 

В същото време обаче, такива „герои на нашето време” в сферата 
на политиката и държавното управление се оказват най-гръмогласните, а и 
най-неуморно отправящите всевъзможни призиви към българското об-
щество, отнасящи се до това, че съвременните граждани трябва да правят 
всичко възможно, за да бъдат активни разобличители или борци срещу 
всяка неправда и несправедливост в политиката, които затормозяват, или 
забавят демократичните преобразувания в различните сфери на обществе-
ния ни живот. Те непрестанно обясняват и увещават гражданството с вся-
какви демагогски и популистки прийоми и средства, че ускоряването, ум-
ножаването и гарантирането на преобразуванията в държавата и общест-
вото са съдбовно зависими от формирането и развитието в съзнанието и 
поведението на техните граждани на добре развито и публично активно 
проявено социално-политическо обоняние, от умението им да си формират 
такива политически и социално чувствителни „носове”, такива граждански 
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рецептори, които своевременно или даже (още по-добре) предварително са 
способни да усещат, умело да „подушват” различните (добри или лоши) 
опции, полезни или вредни алтернативи в социума. И паралелно с тези си 
апели или изисквания към гражданството не престават да осуетяват всеки 
опит на съзнателните и политически активните граждани да се демонстри-
ра и отстоява такова обоняние, което пряко/косвено се противопоставя на 
техните интереси. Така формалните изисквания се сблъскват челно с реал-
ните поведенчески стратегии и тактики на подобни особи от най-високите 
равнища на държавно-политическия живот или пък в средите на тъй без-
пощадните вътрешно-партийни битки за надмощие и власт.  

Нека, обаче, загърбим тази одиозна преходна картина и да насо-
чим вниманието си към някои много по-значими, по-съществени научно-
теоретически проблеми и тълкувания, които обаче съвсем не са напълно 
дистанцирани или съвършено чужди на социалния живот.  

Макар и да продължават научните полемики за това, какви мо-
далности на влияние върху човека и неговата психика притежават раз-
личните видове аромати/миризми, като че ли е доминиращо разбирането 
за наличието на пет основни олфакторни модуса.  

Изграждането и развитието на олфакторна култура на съвремен-
ната личност не означава, че наличието й е способно изцяло да неутрали-
зира или елиминира влиянието и ролята на други човешки сетива. Експе-
рименталните изследвания показват, че делът на влиянието на обонянието 
спрямо тези на зрението и слуха е третостепенен. Ако на зрението се па-
дат 90%, на слуха около 5%, обонянието предлага едва 2% информация. 
Въпреки това обаче, олфакторната култура, както и персоналните капаци-
тетите на носа на човека понякога могат да играят решаваща, а дори и 
съдбоносна роля при конкретни жизнени обстоятелства. Това обикновено 
може да се случи в тежки ситуации, при които се блокират някои сетива 
или при сензорна изолация. Поставен в тъмно и лишено от звукове поме-
щение, и без възможност за допир, човек разтича само на своето обоня-
ние. Неслучайно от далечни времена са практикувани разнообразни тех-
ники за изтезания на хора, които са поставяни в подобни условия, като и 
миризмите са изключително лоши. И това е органична част от мрачната 
история на политическата власт в различни епохи. Тази тъмна страна на 
властта съвсем не е приключила, а продължава и в нашето време. Съвре-
менните олфакторни менюта и екстри, които се сервират на военноплен-
ници или на арестувани кой знае колко не се различават от онези, които 
са валидни преди векове. А пък днешните ароматични мостри и услуги, 
които се предлагат на и изискват от управляващите твърде често напом-
нят техните сходства и с онези на древните диктатори. 
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Впрочем, ако погледнем от по-друг зрителен ъгъл, със сигурност 
ще установим, че в пределите на родния злополучен преход към демок-
рация производството, дистрибуцията, обмяната и консумацията на все-
възможни вони или смрадни са невероятно високи като количества във 
всички сфери на публичния и частния живот на хората. То и няма как да 
бъде другояче, след като четвърт век обществото се гърчи преди всичко в 
постоянните опити на различни управници и политици да доразграбят и 
унищожат напълно дори и онези малки останки от националната и соци-
алната ни държава, които все още са останали в условията на безконт-
ролно, но и повсеместно политическо безумие. А в подобен обществено-
исторически пейзаж, при такава ненормална социална атмосфера, когато 
са налице единствено процеси или тенденции на непрестанно и увелича-
ващо се разпадане и гниене на социалните тъкани, на покваряване и раз-
вращаване на обществените нрави, на потресаващ и ескалиращ вакуум 
на истински демократични ценности и преобразувания, няма как социал-
но-политическото обоняние, гражданските „носове” на хората да са нор-
мално функциониращи, да не са засегнати от подобна замърсена среда. 
При положение, че от политиката непрестанно се отделят невероятно го-
леми по обем и разнообразни по съдържание зловония, гражданите няма 
как да не си запушват тези носове, но и да не извръщат глави, пък и да 
бягат колкото може по-надалече от политиката. 

Що се отнася до това, кой е най-отговорен или най-виновен за 
подобно замърсяване на социалната среда и обществената атмосфера, от-
говорът е и повече от априорно известен: няма други по-големи винов-
ници за това одиозно положение в държавата и в гражданското общество 
от представителите на самозваната политическа класа в България. В кой-
то и ракурс, в какъвто и контекст да мислим и оценяване родните или 
домораслите ни политици, няма как да не стигнем и до заключенията за 
техните колосални провинения, прегрешения и дори умишлени престъп-
ления, които ужасно и даже гибелно замърсяват с политическа, иконо-
мическа, социална и културна воня или смрад обществените нрави и ре-
алности, които убиват гражданската чувствителност и социалното обо-
няние дори на съзнателните и обществено-активните личности, пък и 
общности. Преходът не само подложи на огромни, несекващи, а и разно-
образни изпитания фините граждански носове на българите. Той ги под-
ложи на всевъзможни и опасни по своите крайни ефекти изкушения, но 
също така и на перфидни, или на смъртоносни изтезания. Той сътвори и 
разпространи такава среда и атмосфера, в които тези носове бяха силно 
запушени или принудително карани да вдишват единствено, или преди 
всичко безкрайно опасни и ескалиращо разрастващи се миризми на пок-
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варени нрави, разлагащи се социални тъкани, на вредни миризми от все-
възможни пушилки или пък от огнища на свръхполитизацията и свръхи-
деологизацията навсякъде, в продължение на четвърт век.  

Обитаващи подобна одиозна социална или жизнена среда, вдиш-
вайки в опасни, големи количества такива (крайно неприятни и вредни) 
миризми, хората, най-вече подрастващите и младите поколения няма как 
да не се отвратят и отчуждат от политиката, как да не престанат да фор-
мират и развиват в себе си знания, умения, морални добродетели, граж-
данска воля и искрени, а не съвсем не само меркантилни или показни 
желания да градят и отстояват гражданските си свободи и права, как да 
не притъпят политическото обоняние, или пък да не се запушат граждан-
ските носове, но и как да не привикнат към непрестанните ерупции на 
воня или на смрад от политическите нрави и пр.  

Подобни тенденции обаче имат много вредни последици, особе-
но в перспектива, защото те създават поколения, които в бъдеще ще са 
още по-недоверчиви, непостоянни, дистанцирани и изцяло отчуждени от 
своите политически или граждански задължения. Днешните увреждания 
на социалните обоняния още повече ще се увеличават в бъдеще. 

Същевременно, умишленото, преднамереното или пък неосъзна-
тото запушване на гражданското обоняние, и на социалната чувствител-
ност превръща огромни маси от техните притежатели в много лесна ми-
шена и дори в плячка на морално-нечистоплътни политици и идеолози, 
на жонгльорства на разнолики популисти или демагози-факири, които 
подмамват обонянието, съблазняват и разрушават доверието на такива 
граждани с всевъзможни, дори с абсурдни политически фикции, а пък и с 
идеологически химери. 

Съвсем не бива да предизвиква каквато да са изненади обстоя-
телството, че с всяка следваща година недоверието към политиката, ней-
ните институции и кадри постоянно се увеличава, или че социалната 
чувствителност и гражданското обоняние линеят, и дори се превръщат в 
силно застрашени представители, достойни и за „червена книга”. 

Като еволюционно-природен феномен, обонянието има много 
дълга история, а и прекалено разнородна функционалност, които не се 
свеждат единствено до размножението и гарантирането на потомство, 
както това се прокламира от някои учени. Точно в тази погрешна посока 
е патосът на иначе интересната и полезната монография на Елена Анто-
ненко, която определено смята, а пък и съвсем нескрито постулира, че 
обонянието на ароматите и миризмите обслужва преди всичко търсенето 
на „точния” брачен партньор както при различните представители на 
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животинския свят, така също при човека.11  
Според мен, обонянието несъмнено притежава много по-широка 

гама от функции, в която търсенето, „вербуването” и подчинението на 
брачния партньор е само една твърде малка част. Без да омаловажавам, 
пренебрегвам изключителната важност и значимост на обонянието в тази 
деликатна сфера, смятам, че то се разкрива далеч по-разностранно и по-
мощно в ред други, повече или по-малко обвързани с, или далечни на 
размножаването сфери. В безпощадната борба за оцеляване, в търсенето 
на жизнено време и пространство, то е свързано и със страха, с преван-
тивното откриване и избягване на различни опасности. 

Специално, в условията на злополучния ни преход към демокра-
ция, битката за оцеляване не само на отделни индивиди, а на целокупния 
и многострадален български народ се оказва органично свързана и со-
лидно обусловена от деликатната тема за обонянието. 

Едва ли има човек, който в последния четвърт век поне веднъж 
да не се е стреснал, уплашил от безумията и безобразията, които се вър-
шат в държавата и обществото. Дори да има много добре развито соци-
ално обоняние, преходният български гражданин се е научил да не дава 
публична гласност и явност на своите обонятелни предсказания и конс-
татации. Защото това може да му коства твърде много, особено при без-
пощадните ни властници, при безконтролността и безнаказаността на 
техните разнообразни безразсъдства, грехове, публично знайни и нез-
найни престъпления, извършени срещу народа и държавата. 

Страхът от станалото, от сега случващото се или от предстоящото 
буквално сковава гражданския нос на немалко (иначе добросъвестни, 
добродетелни) люде, които не смеят да опубличностят своите обонятелни 
разкрития, преценки, прогнози и присъди. В днешно време като че ли ве-
че е много по-добре да си със сериозно запушен социално-политически 
нос, с увредено или заспало гражданско обоняние, за да нямаш проблеми, 
за да си спестиш неприятности, да не си създадеш допълнителни, излиш-
ни главоболия. Това съвсем не е само абстрактно предположение или 
елементарна диагноза, понеже доста силно забелязваме присъствие и раз-
пространение на пандемия на това заболяване сред все по-големи социал-
ни слоеве, при това и с тенденция тя още повече да нараства. 

В този смисъл, господстващите днес като цяло политически ман-
талитети и маниери обективно практически не способстват за нормално 
формиране, но и за плодотворно развитие на правилно, обществено-по-

                                                 
11 Виж подр.: Антоненко, Е. Язык запахов. Психология восприятия запа-

хов. Харьков, 2011. 
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лезно и персонално-облагородяващо социално обоняние на гражданите. 
Обратното – те влошават или дори унищожават подобно обоняние, възп-
репятстват всяка гражданска чувствителност, които разкрива и се бори 
против миризмите на Властта.  

Колкото повече се замърсяват (с всевъзможни, отвратителни и 
гибелни миризми, вони и смрадни) обществената среда и социалната ат-
мосфера, толкова повече се принизяват праговете на социална чувстви-
телност, а и се увреждат непоправимо рецепторите за правилно, и за об-
ществено-полезно гражданско обоняние на нашите съвременници. Все 
повече хора вече почти или изобщо не се интересуват от дъха на случва-
щото се в политиката, от одиозните или съблазнителните миризми на 
нейните фабули и ефекти, а дори и от ароматите на нейните крайно пош-
ли, семпли или твърде натруфени илюзии. Все по-фрапиращо е и обстоя-
телството, че огромни групи от граждани не могат достатъчно вярно, 
своевременно и полезно дори за самите тях да се ориентират в ребусите 
на политическите сценарии и драми, да разпознаят истинските естества 
на олфакторните субстанции на различни политически и идеологически 
продукти и услуги в живота си, поради което непрестанно и многостран-
но се оказват умело водени за носа от политически шарлатани. 

Разбира се, страхът не е единственият фактор за трагикомичното 
състояние или пък за злочестата „прогнозна” дейност на обществено-
политическото обоняние на хората. „Декодирането” на скритите шифри 
и тайните послания на разнородните аромати или миризми дава също на 
човешките същества и надежди за нещо повече от нагледното. След като 
миризмите и ароматите са незрими, те създават особен, магичен свят за 
човека, който търси в последния допълнителни символи и показатели, 
чужди на видимото. Така обонянието се превръща в деликатен инстру-
мент и за упования, вяра, претенции и очаквания на човешките същества 
за нещо повече от това, което на пръв изглежда, че се предлага. Харак-
терният мирис на нещо, което е сходно или е твърде различно от вече 
познатото, създава не само предположения, тревоги, съмнения и колеба-
ния, но и твърда убеденост на човешкото същество, че то прилича на 
нещо, което е, или може да е преодолимо, да се контролира и управлява, 
ако човек предприеме своевременно и необходимите мерки. Тъкмо зато-
ва сме и свидетели на постоянни, и мащабни опити за пулверизиране на 
съблазнителни аромати в собствените партийно-политически или управ-
ленчески програми, както и на умишлено „инжектиране” на солидни до-
зи отблъскващи миризми в чуждите, при което войната на идеите се 
превръща в безпощадна рат на смисловите им аромати.  

Ароматите и миризмите, както и разконспириращото техните 
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тайни и послания обоняние се превръщат в особено влиятелни фактори 
или средства било за позитивни, било за негативни размисли, емоции, 
преживявания и състояния на обществения човек. Те могат както да го 
възнасят в небесата на удоволствието и възхищението, така също и да са 
способни да го сриват в пропастите на отвращението, погнусата, ужаса, 
паниката. Упоен от всевъзможни политически фикции и идеологически 
химери, идеологеми или митологеми, човекът с нарушена социална чув-
ствителност и гражданско обоняние се превръща много лесно и бързо в 
марионетка на чужди интереси и коварни сценарии, в особена суровина 
или странна биомаса, с които умело манипулират вредните политици.  

Знае се, че различните видове аромати и миризми могат да влия-
ят осезателно на кръвното, дишането, ритмиката на сърдечната дейност, 
възбудимостта на мускулните влакна, пулсациите в определени зони на 
мозъчните полукълба, работата на стомаха, на различните жлези с вът-
решна секреция в организма на човека, на общата работоспособност за 
минимално или за доста по-продължително време, или даже и на зрение-
то.12 Тъкмо затова не бива никак да се учудваме, че огромни части от 
българското гражданство непрестанно се оплакват от неприятни симп-
томи като постоянно високо кръвно налягане, затруднено (физическо и 
социално) дишане, аритмии на сърцето, превъзбудимост или опасна дис-
кинезия, дори пълна атрофия на неговата гражданска мускулатура, неп-
рестанни странни или плашещи ги пулсации в определени части на 
гражданските му мозъчни сфери, постоянно гладуване или неразумно 
прехранване с всевъзможни нискокалорични, вредни (политически или 
идеологически) храни, изобилно натъпкани с генно-модифицирани ком-
поненти от роден, или чуждестранен произход, от моментна или хрони-
ческа неспособност да се ориентират и оползотворяват правилно и по-
лезно за тях историческото, или всекидневното време и пространство, в 
които им се налагат да живеят в това общество. 
                                                 
12 Известно е, например, че миризмите на бергамотово масло, камфор и ге-

рантиол предизвикват повишена оптическа чувствителност към зеления 
цвят и я снижават за червения цвят. Обратно действат миризми като тази 
на индола, чийто аромат свива оптическата сензитивност за червеното, а я 
увеличава за зеленото. А розмариновото масло пак увеличава полето на 
зрението към зеленото и го стеснява към червеното. От години съществу-
ват компании, които използват съответни олфакторни компоненти, за да 
повишават производителността на труда или да снижават стресовите си-
туации за своя персонал, каквато примерно е японската компания „Сими-
цу”, която демонстрира много високи, дълготрайни постижения в този 
аспект.  
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Патологиите в обществено-политическия живот са стигнали до 
такива високи и опасни равнища, че вече дори социалната чувствител-
ност и гражданското обоняние са твърде склонни да се занимават и да 
удовлетворяват своите деформирани потребности с илюзорни визии, с 
фалшиви или с реално несъществуващи аромати на политическите реал-
ности и нрави, вместо умело, навременно и правилно да разпознават, пък 
и да дистанцират гражданите от опасните, а и вредните им ефекти, които 
доубиват и останалото морално съзнание и поведение на хората, които 
вярват в, служат на демократични идеи.  

Едва ли можем да си представим в подробности какви възмож-
ности, но и символни, или практически ефекти би могло да предизвика 
„трансферирането” на тези специфични влияния на миризмите върху 
особеностите на дейността не на индивидуалния, а на социалния органи-
зъм, върху политическите тела на определени социални групи и дори 
на цялото общество, до какви асоциации, аналогии, метафори или алего-
рии може да се стигне в такъв контекст. Подобно нещо не е правено до-
сега в научните дискурси и визии, въпреки че от векове съществуват не 
малко теории, сравняващи човешкия със социалния организъм, техните 
функции. Можем само да предполагаме и колко по-различно биха изг-
леждали подобни дискурси, до какви грандиозни трансформации те биха 
довели и политическата рационалност, а и ирационалност; как биха се 
отразили на политическите нрави и публичната битийност. 

Обонянието обслужва и откриването, и проследяването на все-
възможни жертви, чието похищение и гибел трябва да осигури прехра-
ната на неговите притежатели. Освен това то е ангажирано и с разчита-
нето на кодовете, на предупредителните или призивните пароли, които 
други „животни” оставят, маркирайки своите жизнени територии.  

В преходните ни реалности и нрави, тези постулати намират дос-
татъчно убедителни, а и своеобразни потвърждения. Свръхполитизация-
та води до умишлено, но и прекомерно встрастяване към непрестанно 
озъртане, ослушване, нюхане дали наоколо или сред „нас” не се крият 
лица, които са представители на чужди, нетърпими и непоносими за на-
шето политическо обоняние „човешки природи и породи”. Това непрес-
танно вглеждане, вслушване в, подушване на реалната/потенциалната 
идеологическа/политическа другост и чуждост се превръщат вече в опас-
на пандемия и даже в злокачествена болест за твърде много граждани. То 
разпалва животински инстинкти, отприщва и насърчава низки полити-
кански чувства и рефлекси, развива опасни и зловредни социални логики 
и техники, които се фундират върху принципните и аксиално-норма-
тивните основи на социалдарвинизма, на законите на джунглата или пък 
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на правото на силния при дадени, конюнктурни обстоятелства. 
Подобно на животните, политическите животни13 в нашата съв-

ременност също прекалено много се стараят и опитват колкото може по-
вече, по-дълготрайно да припикават, да маркират определени властови 
територии, да се джавкат или да ръфат до изнемога остатъците от ресур-
сите на държавата и обществото, да увонясват и вмирисват по всевъзмо-
жен начин средата и атмосферата на нашето, одиозно, а и конвулсивно 
функциониращо общество.  

Очовечените природни територии, а още повече социалните 
пространства са далеч по-изпълнени с всевъзможни маркировки, обусла-
вящи ориентационните избори на човешките същества в сравнение с ес-
тествените маркировки на животните в природата. В социалните си те-
ритории и придвижвания човек сякаш все повече и дори безвъзвратно 
губи от естественото си обоняние, от неговите изконни животински фун-
кции, като разчита далеч повече на култивираното, на социализираното 
си обоняние, което вече се превръща и в особен ценностно-нормативен 
„камертон” при митарствата му дори и в природната среда. 

Подобна колосална зависимост може да се различи, например, в 
очевадните казуси, при които, отивайки на туристически разходки или 
преходи, немалко хора предпочитат, вместо с уханията на цветя и при-
родни красоти, да се упояват с ароматите на всевъзможни мазила и пар-
фюми. В същото това време те, вместо да слушат с упоение и до захлас 
чудните песни на горски птички, се наслаждават на гърмящите в ушите 
им слушалки с някакви съвременни мелодии и на, почти дивашки по 
крясъците си, музики. Това е видно не само по време на излети, а и в ця-
лото днешно човешко всекидневие, в което все повече се срещат хора, 
надянали слушалки, вглъбени в акустични светове, които са много да-
лечни или чужди на културните аромати на родните битност и живот.  

Има обаче моменти в историята и драматични периоди на дадени 
общества, при които животинското надделява над социалното, зверското 
похищава и убива хуманното, а културното се превръща в безпомощна 
плячка на субкултурното, на профанното. И тогава социалното обоняние 
на хората сякаш полудява, изгубва човешката си природа. Това обикно-
вено се случва в преломни исторически периоди, изобилно напълнени с 
всевъзможни обществени, групови и персонални драми или даже с нео-
писуемо тежки трагедии. А такъв сложен и тежък период се оказва и 

                                                 
13 За странностите на „политическите животни” във властта, както и в на-

шата съвременност виж подр.: Паксман, Дж. Политическото животно. 
(Анатомичен анализ). С., 2003.  
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родният злополучен преход към демокрация, в който социалната чувст-
вителност към моралните норми се срива чак до неузнаваемост, а поди-
вялото, обсебено от предразсъдъци или от безумни страсти, гражданско 
мислене или поведение на хората деформира, парализира изцяло поли-
тическо им обоняние. В такива луди времена много хора се увличат и по 
екзорсистки логики и техники, чрез които да прокудят от своите и пуб-
личните тела опасните и вредните духове, а и дъхове.  

Разбира се, по-горе визираният набор на функционални особенос-
ти и ангажименти на обонянието със сигурност може да бъде увеличен с 
още няколко други – подобни или съвършено различни – мисии, които то 
изпълнява в жизнения свят на човека. Но дори и по-горе посочените са 
достатъчни, за да преосмислим и преоценим представите за ролята, зна-
чението на обонянието само като феномен, свързан с размножението. 

Колкото парадоксална или абсурдна и да изглежда тезата, че 
между политиката и обонянието може да съществуват сериозни връзки, 
тя съвсем не е и за пренебрегване. Политиката се гради с власт. Тя про-
извежда, разпределя, обменя и консумира власт, а последната се нуждае 
от оптимална експлоатация и на онова, което могат да й сервират сетива-
та. По тази причина властта има огромни нужди и от обонятелните фун-
кции на различни социални субекти, на техните обществено-исторически 
институции, логики и практики. За да консумира, властта има потреб-
ност от съблазнителни за нея ресурси, притежаващи привлекателни ми-
ризми, които са специфични гаранти за техните полезни качества. За да 
печели на своя страна и налага своето господство, властта се нуждае от 
творения, излъчващи привлекателни – естествени и изкуствени – арома-
ти, които да спечелват вниманието, интересите, доверието, приобще-
ността, а и отдаването на човешки същества, които са запленени от тях. 

В крайна сметка, политиката и властта се правят от и за хора, а 
последните няма как да се лишат от бремето, пък и от благините на тях-
ното обоняние в тези две сфери. По тази причина, колкото и странно да 
изглежда, политиката е зависима от човешкото, най-вече от култивира-
ното обоняние; и същевременно не би си позволила неблагоразумието, 
или лукса да пропусне да се възползва от неговите специфични екстри и 
услуги. След като обонянието е и специфична власт над конкретни ин-
формационни канали, то няма как да не попадне в полезрението, техно-
логиите или прагматиката на политиците, които винаги са „отворени” да 
се възползват от всяка информация, която им е полезна. Тъкмо затова то 
може/следва да се превърне в част от арсеналите и репертоарите на кон-
кретни политически структури и институции, а и да бъде оръжие за тех-
ните промени. Благоуханията, които – реално или символично – се из-
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лъчват от политическите фигури, или благовонията, в които те особено 
ревниво държат да бъдат поместени техните тела, са неизбежна, като че 
ли дори вековечна съдба на капризите и щенията на властниците.  

Политиката има съдбовна нужда от свои привърженици не само 
в конкретен момент, а и в перспектива. За да не бъде само мимолетен, 
епизодичен, еднократен или случаен феномен, а жизнено необходимо, 
закономерно, дълготрайно, а при това и доста солидно обществено-
историческо явление, тя има съдбовната потребност от всевъзможни ти-
пове „размножения”. Те пък, от своя страна, се нуждаят от разнородни 
видове „партньори”, гарантиращи възможността или реалността от по-
томства на политическите феномени. А „размножителният период” в по-
литическия живот изобщо не е лишен от изкушения и пикантности в 
сферата на обонятелната ориентация и активност на социалните субекти. 
И тук въобще не се правят директни алюзии с размножителните ефекти в 
дивия свят, а се предполагат съвсем други, твърде сложни връзки или 
опосредствани отношения със символния свят.  

За да роди в своите инкубатори, за да отгледа и възпита потомст-
вата на своите привърженици и последователи, политиката трябва да мо-
же да ги приучи към собствената си миризма, да им покаже и докаже, че 
само близко до или единствено в нейното лоно те няма да имат много се-
риозни проблеми, както и че им предстоят фатални изпитания или мъчи-
телни премеждия ако изоставят това лоно, и ако забравят нейния мирис.  

Нищо друго не създава толкова проблеми и усложнения за об-
ществената среда и атмосфера колкото политиката, тъкмо защото тя е 
над всички и ръководи други сфери. Тя се оказва потенциално най-
опасният и реално най-големият замърсител както на естествената, така 
и на изкуствената – човешката, или от човека създадената – природа. За-
това са нужни не само съответни политики за екологическо пречистване 
и спасение на природната и социалната среда и атмосфера, но и екологи-
чески визии и технологии за пречистване и спасение на самата Политика 
от вредни за нея идейни, ценностни или нормативни миризми, за пови-
шаване на нейния имунитет спрямо илюзорните социални аромати. 

Същевременно обаче политиката е и най-оглушително звучащи-
ят или публично демонстриращ се фактор, който безспирно претендира, 
че е актуален, потенциален или най-гарантиран очистител на жизнената 
среда и атмосфера на хората от вредни и опасни компоненти, от непри-
ятни, отблъскващи, дори и от животозастрашаващи социални миризми. 

В този смисъл Политиката съдбовно се нуждае от пренасяне в 
нейните полета на смисъла и значението на прословутия призив „Спасе-
нието на давещите се е в техните ръце”. В нашия случай, в олфакторен 
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контекст този апел би следвало да звучи по следния начин: „Спасението 
на Политиката е в нейните ръце” или „Спасението на ароматите на По-
литиката е в бягството и прокуждането от тялото й на одиозните й ми-
ризми”. Затова истинското (демократично, а и хуманно) „ароматизира-
не” на Политиката трябва да бъде предшествано от нейното „дезодори-
ране”, което може да донесе и солидна нормализация на нейните въплъ-
щения само когато я възвърне към нейните естествени смислови и цен-
ностно-нормативни начала – такива, каквито ги е описал или ни е заве-
щал още великият античен мъдрец Аристотел – да служи за благото на 
държавата, но и за духовното облагородяване и екзистенциалното благо-
денствие на нейните граждани.14 Във всички други случаи или вариации, 
политиката ще се засища с, или ще твори, разпространява единствено 
твърде опасни и вредни за човешкия род, или вид социални миризми. 

Природните „ерупции” на естествени аромати и миризми все по-
вече започват да отстъпват пред нашествията и господството на полити-
чески сътворените, а и разпространените изкуствени миризми и в света, 
и в обществения или частния живот на хората. Затова политиката мо-
же/трябва да променя връзките и отношенията на хората към ароматите 
и миризмите изобщо или конкретно, да преформатира, или да създава 
други типове таксономии за ползата или вредата от различни естестве-
ни/изкуствени миризми. Това е неразривна част от явната или тайната 
биография на нейните алхимични опити. Търсейки философския камък 
на властта, жадувайки за еликсира на вечната власт, политиката и поли-
тиците променят символните валенции на различните видове социални  
миризми в света. С всяка нова власт, с всяко поредно управление в дър-
жавата, с всяка смяна на партийните елити неизбежно се правят и ради-
кални промени, или дори се пренаписва наново цялата Менделеева таб-
лица за смислово-ценностните валенции на конкретни миризми. 

Политиката не е време и пространство, които са лишени от нали-
чието и влиянието на разнородни – естествени или изкуствено сътворени 
и оползотворени – миризми. Тя е особен, изключително сложен, проти-
воречив и динамично променящ се свят на разнородни антропогенни 
аромати и миризми, на всевъзможни дихания за или срещу нейния ста-
тус. В нейните прерогативи или „категорически императиви” винаги мо-
гат да се намерят и логики, техники и практики, които са ориентирани 
към, ангажирани с откриване и разконспириране на добрите/лошите кон-
систенции от мириса на дадени социални актьори.  

Тя винаги е своеобразно отношение и реакция към „мириса” на 

                                                 
14 Виж подр.: Аристотел Политика. С., 1995. 
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историята и обществения живот, към миризмите, излъчвани, ала и 
не/харесвани от дадени социални общности, към „дъха” на определени 
традиции и към диханията на проникващи промени в социума. Няма не-
що, принадлежащо на естествените или на въображаемите, мистичните 
светове, което политиката да не може да дари с едни или други мирисови 
атрибуции и ефекти. Всичко във времето, историята и всекидневието, 
всичко от публичния и частния живот на човека може политически да 
бъде разкодирано и представено, оправдано и възвеличено, или осмяно и 
обругано, тъкмо защото му се приписват и определени миризми, които 
притежават не толкова натурално, колкото символно, или иносказателно 
действие. Затова изобщо не е възможна политика, която да не „души”, да 
не търси подходящи, полезни за нея аромати или миризми, които исто-
рията, обществото, всекидневието, конюнктурата или конкретни полити-
чески ситуации (реално, или пък потенциално могат да) създават. Няма 
политика, която е равнодушна, безчувствена и пасивна към „свидетелс-
ките показания”, към алибитата или присъдите, които може да й предло-
жи даден тип – социално, но и култивирано за нейните потребности, ин-
тереси, планове или сценарии – обоняние. 

Безсмъртната мисъл на Марк Твен „вие може да не се интересу-
вате от политиката, но тя винаги се интересува от вас”, може да се предс-
тави, преведе и в друг смислов, интерпретативен и контекстуален фор-
мат: „вие може да не си врете носа в политиката, но тя винаги си навира 
своя в живота ви”, а тази шеговито-сериозна версия неизбежно е свърза-
на и със социализираното обоняние, или с политически привкус, който 
това обоняние може/трябва да придобие в даден миг.  

В този смисъл – ретроспективно, актуално и перспективно – по-
литиката създава най-много проблеми, предизвикателства, изпитания, 
колизии, конфликти и драми пред и за социализираното, култивираното 
човешко обоняние по принцип, пък и конкретно. Защото няма политика, 
която да е абсолютно безмирисна, и която да не оставя някакви свои сле-
ди в душевността и битийността на облажилите се или ощетените от нея 
хора. Със своите похвати, средства и форми тя е способна мощно да „ус-
мърди” и – обратно, – изкуствено да „напарфюмира” идейни концепти, 
визии, реалности и нрави в социума, а и изкуствено, спекулативно и ма-
нипулативно да раздели и настрои едни срещу други човешки, или граж-
дански общности, на които да придаде конкретни мирисови ореоли. 

Прононсираните и толерираните от даден тип политика ценнос-
ти, норми, идеали, реалности и нрави винаги могат да се представят от 
нея и като по-приятно миризливи, в сравнение с техните реални, истинс-
ки олфакторни същности или предназначения. Напротив, онези, които са 
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присъщи или могат/трябва да бъдат приписани на другостта, чуждостта в 
даден политически контекст, винаги следва да се описват и обясняват ка-
то източници или разпространители на неприятни, опасни или вредни 
мирисови съставки. В този аспект дискретно се включва и друг „сорт” 
асоциации или алюзии. Тежките миризми винаги се стелят в по-долните 
слоеве, а и по-бавно, по-затруднено се придвижват в сравнение с леките 
аромати, които са и по-летливи, и които се издигат по-бързо, и по-лесно 
към висините. И които са по-неограничени, по-волни и по-независими в 
своя ход. Тези неосъзнати или подсъзнателни асоциации и алюзии се из-
ползват твърде мащабно в политическата иконография, метафорика, на-
ративност и дискурсност, за да обусловят и гарантират съответни прина-
дени стойности на тези, които ги подбират, експлоатират. Възползвайки 
се от подсъзнателното или интуитивното разбиране на хората, че арома-
тите/миризмите са свободни, безпрепятствени в своето движение, че се 
разпространяват във всички посоки и по невидим начин, политиката и 
политиците всячески се стараят и опитват да внушат на хората, че прок-
ламираните от тях (идейни или социални) ценности са олицетворения, а 
и гаранции за свободно развитие на човешките същества. По неведоми 
пътища политически/политизирано ангажираните слова и образи не само 
влияят на психиката и съзнанието на хората чрез присъщите им оптичес-
ки или слухови „субстанции”, но и дискретно се възползват от „палитра-
та” и на останалите сетива, като създават алюзии за определени типове 
тактилни, обонятелни, вкусови и пр. възприятия. Така политическото се 
плъзва, промъква и настанява – неусетно, незримо и отвсякъде, точно та-
ка, както и ароматите, или миризмите нахлуват и установяват господст-
вото си. Ароматите, миризмите проникват, попиват, прогизват и – обрат-
но, – струят от преднамерено селектираните и целенасочено употребени-
те политически езици, термини и пр. Затова и всички смислови, или цен-
ностно-нормативни конструкции, които даден политически, идеологи-
чески или политизиран дискурс брутално декретира, или завоалирано 
лансира в конкретна ситуация, в определен контекст, винаги имат и своя 
олфакторна – явно депозирана и прокламирана, или дискретно прокарва-
на – мисия в комуникацията. „Нашите” ценности, норми и принципи са 
свежи и благоуханни, докато „чуждите” са повехнали и неприятно ми-
ришещи, даже вонящи и смърдящи за изисканите „носове”. От „нашата” 
история струят ароматите на искреното възхищение и заслуженото прек-
лонение, на вечна почит и нетленна памет, докато „чуждата” история ви-
наги трябва да излъчва неприятно спарения дъх, отблъскващия и дори 
задушаващия мирис на нещо разлагащото се, или даже агонизиращо, а и 
твърде често създава и алюзии за неговата смърт. „Нашият” идеал обик-
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новено винаги ухае, докато „вашият” винаги трябва да смърди – това, 
обаче, се декретира явно или потайно; то се декларира гласно или инос-
казателно. „Нашата” политическа визия трябва да отвежда в свеж, а и 
ароматизиран исторически пейзаж с благоуханни реалности и нрави, до-
като „чуждата” неизбежно следва да се представя като прокламация на и 
средство за въдворяване в мръсен, а дори и миризлив свят. 

Всяка – исторически позната или актуално действаща – политика 
обаче е винаги „генетично закодирана” към формиране и развитие на та-
кива заложби, умения и способности, практическото осъществяване на 
които неминуемо трябва и да обуслови, или да мултиплицира специфич-
ни „пулверизации” на съзнанието, психиката и битието на хората, които 
се, или пък трябва да се оказват „под похлупаците” на нейните миризми. 

В този смисъл политиката има органична и фатална нужда от 
особени – инструментално социализирани и култивирани, – типове чо-
вешко обоняние към реалностите и нравите в държавата и обществото, 
към дъха на порядъка, законността, към мирисовите лъчения на произво-
ла и насилието на властниците и управниците от различно естество. След 
като обонянието е крайно деликатно, а същевременно и могъщо царство 
на субективността и дори на субективизма, политиката никога няма да си 
позволи безумието да пропусне да сложи ръка, да съблазни и подчини на 
своите интереси и потайни планове сферата на субективността и субек-
тивизма, независимо дали те се ограничават до индивидуалното съзна-
ние, чувство и битие, или до техните групови или социални версии. Да 
създаде и наложи изгодни за нея вкусове, да формира и „форматира” 
обонятелните рецептори на хората в съзвучие или в дисонанс с прокла-
мирани от нея идеи, ценности, норми и нрави, – за политиката е съдбовна 
цел и задача, която тя се стреми да осъществи всячески.  

Политиката винаги се стреми и опитва да надгради по свой на-
чин естествените обонятелни способности на човешкия вид/индивид, ка-
то ги подчини на изкуствените си визии и опции за властови порядък в 
държавата, за даден начин на живот и подчинение. Тя целенасочено по-
лага всички усилия, за да привлече и подчини на интимните си интереси 
и планове човешките съзнания и поведения, като им предлага или нат-
рапва какво трябва да се счита за приятно и неприятно, за ароматно и 
миризливо, за благоуханно или смърдящо. Тези опозиции винаги са под-
чинени и на определени телеологии и инструменталности. 

Отношенията между държавата и гражданското общество също 
имат специфични мирисови образи и валенции в разнородните полити-
чески, идеологически сценарии. Във виденията на социално-поли-
тическите утопии свободното общество и демократичната държава се 
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отличават доста осезаемо и с особена, кристално чиста, ведра и здравос-
ловна социална атмосфера, а и с приятен климат, стимулиращ благот-
ворни човешки обноски и взаимоотношения. 

Потенциалните/реалните конфликти и конфронтации на държа-
вата с гражданското общество винаги придобиват и съответни алегорич-
ни образи, и метафорични визии, част от които са свързани с развихряне-
то на социалното обонятелно въображение. В подобни ситуации или 
дискурси едната страна – държавата, – се представя и тълкува като неп-
риятно вмирисана, с прокиснали или смърдящи властови логики и праг-
матики, докато другата – обществото на несъгласните с господстващия 
порядък граждани, – се иконографисва, а и интерпретира като олицетво-
рение и реализация на приятни духове, дъхове, излъчваща особени аро-
мати със своите свободомислещи послания и съпротиви. Тези благоу-
ханни портрети на гражданското общество рязко се променят, когато то 
се оказва безсилно или неспособно да се противопостави на господства-
щите елити, клики. Потиснатото от всесилната държавна власт общество 
неизбежно придобива усещания, самовнушения или твърди убеждения, 
че живее в прекалено спарен свят, в тягостна и задушна социална атмос-
фера, сред неимоверно вонящи нрави и в смърдящи реалности. За разли-
ка от неговия смачкан или убит тонус, всесилната държава и нейните 
жреци се опияняват до безпределност от неописуемия мирис на властта, 
от уханията на всемогъществото, тщеславието и самодоволството. Те ви-
наги искат тяхното време и управлението им да оставят колкото може 
повече, но пък и подобаващ на самопреценките и самозаблудите им пе-
чат в историческата памет, която се форматира и в настоящето им. Но 
фасонирана по такъв начин, конструираната и натрапваната в перспекти-
ва историческа памет следва да излъчва определени смислово-оценъчни 
ухания. За жалост техните демиурзи никога достатъчно не преценяват, че 
всяка историческа следа и нейните миризми по неизбежност пораждат 
амбивалентни възможности, представи, тълкувания след време. Така 
почти всеки политик или властник, който е обсебен от подобни фикции и 
мании, смята, че неговото обоняние, неговите олфакторни предпочита-
ния и стереотипи ще се окажат валидни, неизменни и властни и в идните 
времена, при изменени нрави, реалии, а това всъщност се оказват само 
едни (твърде миризливи и самозаблуждаващи) илюзии. 

Нещо повече: гражданското чутие и кредо, гражданското мисле-
не и поведение са съвършено безпомощни и неефективни ако липсва 
изострено, тънко обоняние за дъха и миризмите на случващото се в дър-
жавата/обществото, за ароматите на социалните илюзии или химери, ко-
ито някои политици рекламират или брутално налагат на хората. Да бъ-
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деш истински гражданин освен всичко друго означава и да се способен 
да усещащ своевременно и – дори още по-добре – предварително дъха на 
задаващите, или на вече развиващите се (социални, политически, иконо-
мически, културни и други) рискове и в държавата, и в общественото 
съзнание и битие, за да можеш ефективно да ги парираш. Защото без не-
обходимото – за своята съвременност – социално-политическо обоняние, 
човекът или гражданинът се оказва твърде често много уязвим, зависим, 
дори обречен. Затова той трябва навременно да формира и култивира со-
лидни обонятелни рецептори за естеството, спецификите, перспективите 
на, последиците от историческите процеси, всекидневните нрави. 

Гражданите няма как и да се спасят от волунтаризма, корупцията 
и престъпните манталитети и маниери на дадени управници, ако своев-
ременно не разпознаят симптоматиката, правилно не декодират шифрите 
и активно не реагират на мирисовите ерупции в обществената среда, ду-
ховната атмосфера на социума, във властовите феномени. 

Дадени политически и идеологически идеи, платформи, техноло-
гии и практики „миришат” доста по-различно за техните привърженици 
в сравнение с възприятията, усещанията и реакциите, които имат и пуб-
лично депозират опонентите и враговете им. Обонянията на тези, които 
са „по върховете”, и на онези, които са в низините, в подземията на об-
ществото, никога не могат да са абсолютно приличащи си, но и рецип-
рочни. Управляващите и управляваните имат различни обонятелни ре-
цептори, както и различни форми, средства и начини на (публично или 
частно) проявление на техните реакции. Реалностите и нравите, за които 
се застъпва, които прокламира и натрапва, или против които се съпро-
тивлява и бори политиката на дадени индивиди/групи, винаги притежа-
ват съответни смислови и ценностно-нормативни аромати или миризми, 
които привличат и насърчават, или – обратно, – отблъскват, отчуждават, 
стагнират, блокират хората в конкретни социални ситуации.  

Това, което нерядко буквално „хваща за гърлото” обикновените 
хора, отнема дъха на простосмъртните със своята отблъскваща смисло-
во-ценностна миризма, често дори съзнателно или несъзнателно не се и 
усеща от полубожествените, от овластените особи в държавата. 

В този аспект, политиката е свят на привличане или отблъскване 
спрямо дадени – властово легитимирани, привилегировани, фаворизира-
ни или стигматизирани, дискриминирани и репресирани – социокултур-
ни аромати/миризми, свързани с обществени потребности, интереси, 
ценности, норми, принципи, идеали, традиции или с иновации. Тази за-
кономерност или подобна констатация съвсем не означава, че излъчвана-
та или присъщата на някоя политическа идентичност, логика и практика 
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олфакторност не може да измени своите лъчения с течение на социално-
то време и с исторически промени. На това се дължат и крайно неприят-
ните (за политиците) изненади, които обикновено се случват, когато след 
известно време гражданството съществено променя мненията си за това, 
което са вършили по време на своето властване тази политици, както и 
чувствителността си към техните реални постижения или пропуски, а и 
към техните добродетели, или пороци. 

Притежаващите такава политическа чувствителност, обонятелна 
ориентация към реалностите и нравите политици обикновено силно се 
разочароват, когато след време гражданите не им декретират отново со-
циално доверие, или когато ги упрекват, че са се вмирисали на власт, че 
от тях смърди на грехове и престъпления към народа и социума. 

Погледнати от друг ъгъл, ширещите се постоянно (в годините на 
родния преход) публични искания за смяна по върховете, за нови лица, 
свежа плът и кръв в сферата на държавното и общественото управление, 
в политическите партии и събития притежават освен всичко друго съот-
ветни, макар и дискретни, олфакторни рецепции, деонтологии. Те (в 
символен план или порядък) депозират желанията или упованията на 
гражданите, че усмърделите се с грехове и престъпления управници ще 
бъдат отстранени от власт; и че новите лица и елити в политиката веро-
ятно ще озонират социалната атмосфера, ще прочистят обществения жи-
вот от вредните наслоения, миризми на предишните власти. Всъщност, 
такива упования и желания се депозират не само от страна на граждани-
те, а и от страна на самите политици, които гръмогласно обещават, че ще 
ускорят и гарантират оптималното постигане на такива желани социални 
промени или обществено-исторически преобразувания.  

Публичното репрезентиране и личностното интериоризиране на 
социалните ценности и норми, потребности и интереси, отговорности и 
задължения могат да имат допуск в, власт над душевността и битийност-
та на хората само ако накарат последните да привидят в тях и усетят осо-
бен смислов и полезен за тях мирис на тяхното съдържание. Без подобни 
ухания социалното няма шанс да привлече и подчини на себе си личното. 
По тези причини днешните политически логики и практики като цяло 
отблъскват, отчуждават гражданите от себе си, защото не излъчват бла-
гоприятни и полезни ухания, а непрекъснато засипват публичното време-
пространство и екзистенциалната орисия на българите с всевъзможни и 
отвратителни по своите миризми фикции, с вредни събития.  

Политическото господство почти винаги има различни, често 
противоположни мирисови валенции за тези, които се възползват от не-
го, в сравнение с онези, които са негови злощастни мишени или жертви. 



114 

Политическите закони, порядъци и визии често се представят като „бла-
гоухаещи” от страна на техните създатели, или на тези, които се ползват 
от техните смислови, ценностно-нормативни и инструментални консис-
тенции, макар да миришат неприятно, нетърпимо или непоносимо за 
онези, които са ощетени от тях. Няма как мирисовите вкусове, предпочи-
тания и трафарети да са еднакви за хора, които проповядват и обитават 
съвършено различни, а и отчуждени жизнени светове. Още повече, че 
дори и формално добрите закони, които изобщо не се спазват в социал-
ните практики, придобиват неприятен формалинов мирис, който про-
кужда, даже плаши гражданите, които привиждат или помирисват в него 
агонията, или смъртта на Закона.  

Политиката никога не пренебрегва възможностите и услугите, 
които може да й предложи опозицията „сакрално-профанно”. Тя винаги 
определя, фаворизира и възвеличава предпочитаните от нейните субекти 
манталитети и маниери, като ги титулува и за сакрални, докато онези на 
нейните реални/мними опоненти, критици и противници квалифицира ка-
то профанни по своя генезис, същност, характер, специфики и функции. 

Обонянието също предполага, изисква и галванизира прибягва-
ния до, но и експлоатации на тази особена опозиция. Това, което някога, 
някъде и от някого се е смятало за свещено, често пъти е било и солидно 
съпровождано и от разнообразните „компании” на отделни типове емб-
лематични – фаворизирани и стигматизирани – аромати и миризми.15 
Както най-често се случва, смисловите и ценностно-нормативните аро-
мати и миризми на (силно предпочитани или толерирани от властта) ре-
алности, нрави, фабули и субекти се полагали в сферата на сакралното, 
или поне близко до него, докато за мирисите, принадлежащи на различ-
ните, чуждите, опасните и вредните идентичности винаги, резонно са се 
отреждали позиции на (стигматизирано и репресирано) профанно.  

Дъхът и плътта на сродната/чуждата политическа идентичност 
могат да привличат или да отблъскват, да успокояват, или да тревожат, 
да вдъхновяват, или да плашат, да активизират, или да „гипсират” в от-
делни ситуации въвлечените в политиката хора. След като мирисовите 
субстанции въздействат осезаемо върху различни сфери на хуморалната 
регулация на човешкото поведение16, те няма как да не влияят и на поли-

                                                 
15 Достатъчно показателен в това отношение е широко известният биб-

лейски сюжет, в който Мария Магдалена старателно измива краката на 
Христос преди Тайната вечеря точно с масло от благовонния нард. 

16 Виж по-подр.: Жуков, Д. Биология поведения: гуморальные меха-
низмы. СПб., 2007. 
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тическата ориентация, или активност на човека при дадени (поли-
тически) обстоятелства. В олфакторен контекст „нашата” групова иден-
тичност обикновено е била прекалено хиперболизирана, докато „чужда-
та” почти винаги е била дискредитирана, пък и дискриминирана. „Ние” 
почти винаги сме чисти и честни, а „другите” са нечисти и нечестиви. 
Ние обикновено ухаем, а те миришат лошо или направо вонят; смърдят 
заради своите обичаи, своята „природа”. 

Както всяко човешко тяло има свой особен мирис, така всяко со-
циално тяло или туловище също притежава специфична за него миризма, 
която то боготвори, или мрази. Затова промяната на социалното положе-
ние, на историческата орис на социалното тяло почти винаги е съпрово-
дена с упования и надежди за промяна и на неговите „ухания”. Същест-
вуващото мирише винаги по-малко приятно или повече неприятно в 
сравнение със желаното, или с онова дължимо историческо/всекидневно 
състояние, което се възприема за социополитически идеал. 

Като властови феномен политиката има и потребности не само от 
спечелване на своя страна на тези индивиди или групи, които са от „ней-
ната кръвна група” (в сферата на всевъзможни идеи, ценности, норми, 
принципи и идеали), но и от предупреждение, сплашване, преследване и 
наказване на онези, които са от различни (потенциално или реално) „чуж-
ди кръвни групи”. Тя е призвана и да ограничава, контролира, а, накрая, и 
да унищожава тези, които хипотетично или практически, по всевъзможни 
начини могат да я заплашват и оспорват; които се стремят или се опитват 
по различни канали и форми, с различни средства да нахлуят и превземат 
територии и ресурси, които тя счита, че са принадлежащи на, или единст-
вено присъщи за нейните субекти в дадени ситуационни контексти. 

Впрочем, генетичната определеност на принадлежност към да-
дена кръвна група по своему предопределя много неща от характера и 
жизнените проявления на човека, а това обстоятелство не бива да не се 
взима предвид, когато става дума за политика. Още повече, че кръвната 
определеност влияе и биологично, и духовно на нейния субект като оп-
ределя по съответни, най-често дискретни, начини неговите ориентации 
и претенции. А в политиката кръвта има доста по-особени (реални и 
символични) ефекти и миризми, поради което „малокръвието” или кръ-
вожадността на определени нейни представители, на властници и управ-
ници може да предизвикат доста големи сътресения и разрушения.  

Също като животните, които маркират жизнените си пространст-
ва, така и политиката (явно или дискретно) също бележи своите – реал-
ни, или символни – територии с най-разнородни и многолики знаци, като 
им придава и особени мирисови лъчения, и значения за техните обитате-
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ли, но винаги различни – едни за своите, други за чуждите. Разликата 
между животните и властниците е друга: ако първите се задоволяват с 
определени жизнени територии, вторите нямат насита, винаги искат 
много повече от онова, което са способни да опазят, да установят или 
поддържат порядък дълготрайно в него. В тези смисъл нерядко подобни 
властници се задушават от собствените си ламтежи и стремежи да при-
тежават повече от възможното или полагащото им се, като в хода на сво-
ите властови авантюри сами предизвикват олфакторни събития, които ги 
вмирисват. Затова и дезинтересирането, отвращението, погнусата, но и 
отчуждението са неизбежни симптоми на дистанциране и съпротива 
срещу миризмите на такива политически тела. В огромната си част Ис-
торията мирише лошо. Само в преломни, революционни времена, откри-
ващи нови хоризонти за човека/социума, тя може за малко да ухае и при-
ятно, което обаче не означава, че за определени лица/групи нейният ми-
рис не е лош, ужасен, понеже е свързан с репресията им. 

Властта никога не може да има универсални и общовалидни ми-
рисови валенции и, осъзнавайки тези своя ограниченост или неспособ-
ност, тя винаги се бори да установи в обществената среда, в социалната 
атмосфера своите олфакторни критерии и еталони, които тя прокарва 
чрез съдържанието и влиянието на предпочитани или фаворизирани от 
нея идеологеми, митологии, или чрез конструирането, натрапването на 
нрави, реалности, които са способни да излъчват, или да вегетират под 
бремето на такива миризми. Затова и жизнените светове, или историчес-
ките/всекидневните пейзажи, които тя прокламира или се опитва да на-
ложи в живота, винаги притежават съответен тип миризми.  

Овластеният субект и неговият слуга – палачът, имат коренно 
различни отношения и преценки за мириса на болките, страданията, 
кръвта, смисъла и ценността на живота в сравнение с онези, които при-
надлежат на обезвластения от, жертвата на властта. Насилието или про-
ливането на кръв миришат различно в зависимост от това от кого и защо 
се правят: дали отдолу нагоре или отгоре надолу, дали вдигат или свалят 
от власт. Затова и стойността, и миризмата на политическите волунта-
ризми или произволи имат едни стойности за тези, които ги създават и 
възползват от тях, а коренно други за онези, които са ощетени от тях, на 
които духовно и битийно вредят такива властови маниери. 

Историята е създала много теории за същността и ролята на по-
литиката, в които последната достатъчно релефно и категорично се 
представя и тълкува като безмилостна съпротива и коварна борба за оце-
ляване, или като специфично „изкуство” за съблазняване, прелъстяване и 
подчинение на (доверили се на нейните прийоми и поверили съдбите си 
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на нейните представители) живи същества – индивиди или социални гру-
пи. Затова няма как да отречем, че „подушването” на себеподобните или 
на противниците, изкусяването и покоряването им чрез определени влас-
тови логики, техники и практики е неразривна част от нейната – истори-
ческа или всекидневно-банална – феноменология, одорология. 

„Феромоните” на властта не само могат да опиянят, вдъхновят и 
мобилизират човека, но също и да го подлудят, да го извадят от равнове-
сие и да му причинят вреди. Обсебен от тяхното магично влияние, човек 
може да се преобрази напълно, да стане смешен и жалък, така както по-
някога хората могат прекалено да пострадат от безумната си любов. 

За да съхрани и увеличи своята власт, всеки политически елит 
трябва да накара обществото да повярва на неговите фикции, идеологеми 
или митологеми, и че неговите идеи, слова, емоции и дела „ухаят” по 
особен и дори приятен начин, но и че чуждостта „мирише” другояче; че 
нейната миризма е символ или гаранция за опасности и вреди, поради 
което различно „миришещата” политическа другост трябва или да про-
мени своята ценностно-нормативна, духовна и битийна миризма, или тя 
да се преследва и отстранява. Така, както това се прави или в дивата при-
рода, т.е. по „законите на джунглата”, или в обществото, в което царуват 
по-друг тип социални обноски, скриващи истинските цели. 

В качеството си на уникален, специфичен вид обществено-ис-
торически „култивирано” обоняние, Политиката може или трябва да се 
представя и разбира като сложен, динамично-противоречив комплекс от 
разнородни и многолики – духовни и материални – предпоставки, условия, 
процеси, тенденции, фактори, механизми, прийоми, средства и форми, ко-
ито осигуряват властта на едни над други същества в пределите на конк-
ретни пространствено-времеви континууми, създаването на определени 
порядъци или на инструментално провокирани и използвани безпорядъци, 
които са част от „играта”. Това обоняние трябва да способства за утили-
тарното ориентиране и приспособяване в рамките на съществуващата сре-
да, или (ако е възможно) за нейното изменение в дадени посоки, а и по на-
чини, които да съответстват по-добре на нейните интимни телеологии.  

След като в дивата природа обонянието е съдбовно значим фак-
тор и инструмент за оцеляване, а и за придобиване и господство на даде-
но жизнено пространство, защо политическото обоняние да не обслужва 
(макар и прикрито) такива цели и намерения. То може да и реално, фак-
тически върши това, макар в твърде различни модификации. В някои 
случай политическото/политизираното обоняние към „своите”/„другите” 
по нищо не се отличава от това на дивите животни, хищниците, докато в 
други модуси то се проявява по съвършено различен – цивилизован, де-
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мократичен, хуманистичен – начин, който няма никакви сходства с ти-
пичното за оскотялото и освирепялото политическо обоняние.  

Политиката се нуждае от сподвижници и продължители на нейни 
каузи, еталони, стереотипи и трафарети както в нейните собствени тери-
тории, така и извън тях, т.е. в другите фундаментални жизнени сфери на 
човешките същества, битуващи в социума. Тези сподвижници и продъл-
жители могат оптимално да изпълнят подобна мисия само ако се превър-
нат в трансмисия на идеите, ценностите, нормите, принципите, идеалите, 
условията и нравите, които политиката отстоява, а и ако са готови, спо-
собни да гарантират създаването, отглеждането и развитието на добро 
„потомство” в подобен ракурс. Но, за да сполучат в тези си намерения, 
такива хора трябва да се превърнат в носители и защитници на реалните 
и символичните миризми на определени идеи, ценности, визии. Те след-
ва да бъдат факлоносци на уханията на дадени идеали и социални преоб-
разувания, чрез които разширяват жизненото пространство и времето на 
техните идеологии. Затова конкуренциите и баталиите за надмощие на 
идейните миризми също са жестоки, вековечни, неизтребими. 

Неслучайно, влизащите в пантеона на безсмъртието, обречените 
на вечна слава, общонародна почит и признателност обикновено се оказ-
ват хора-герои, които излъчват – чрез своите идеи, самопожертвователни 
актове и обществено-полезни дела – особени символни аромати, които са 
силно привлекателни, мащабно въздействащи на психиката на хората. 
Фактът, че историческият дълг към паметта изисква да не се забравят де-
лата на такива личности-герои, означава също, че символните ухания на 
тяхната биография, на техните подвизи и саможертви не се разнасят или 
унищожават от промените на времената и обстоятелствата, нито че се 
разсейват или погубват в душевността на хората, които са дълбоко, ин-
тимно свързани с техния смисъл, а и със социалната им значимост. Даже 
напротив, въпреки драматичните промени, а понякога и независимо от 
драстичните преобразувания тези символни ухания не само не смаляват, 
но дори може и да увеличават своите присъствия, а и въздействията си, 
своята символна власт върху големи човешки маси и времена. 

Впрочем, хората съвършено автоматично привикват да полагат 
букети и венци пред паметници на герои, пред монументи или мемориа-
ли на велики за тях събития без, обаче, изобщо и да се замислят (по-
задълбочено) за по-дълбокият смисъл защо именно тези букети и венци 
трябва да се направени от благоуханни, а не от повехнали цветя и клон-
ки. За тях свежестта на цветята или на венците има доста ограничен сим-
волен смисъл. А проблемът тук е в това, че не толкова пъстротата и раз-
нообразието на специално отредените (за подобни ритуални казуси и съ-
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бития) цветя и клонки са най-значимите. Тъкмо излъчваната от тях сил-
на, ароматична смислово-ценностна миризма е много по-дълбокият и 
метафоричен смисъл, защото тя е истинско олицетворение и въплъщение 
на живота на обществения субект в неговия пълен духовен и поведен-
чески разцвет, както и на символ на младостта, която обикновено се чув-
ства безсмъртна и е оптимистична по дух. 

При това няма кой знае какво значение обстоятелството, че арома-
тът на идеите и делата на героите се усеща и в дневни, а и в нощни часове 
на историята и ежедневието. Както в природата, така и в обществото има 
аромати, или миризми, които обичайно се разнасят само през отделни час-
ти на деня, или само в нощните, и в най-тъмните часове. Затова е естестве-
но да има различни критерии и трафарети към тези особени „лъчения”. 

Разбира се, може да се твърди, че в сферата на обществените 
връзки и отношения, за човека по-голяма привлекателност и стойност 
имат онези аромати на идеите или делата на героите, които са излъчени в 
най-тъмните, в най-тежките часове или периоди на историята; тогава, ко-
гато повечето други човешки същества и общности спят непробуден или 
кошмарен сън, а и не правят нищо съществено, за да прогонят тези кош-
мари. Това е така, понеже човек, потънал в дълбок, непробуден сън, е 
доста нечувствителен към променящите се миризми на околната си сре-
да. В подобно състояние той може, дори без да желае, да бъде упоен, за-
душен и дори усмъртен от смъртоносните миризми. А подобна нежелана 
или гибелна възможност не се отнася само за биологическия, но и за со-
циалния живот на отделни човешки същества или пък на цели социални 
общности. Дълбоко упоените с опасни и смъртоносни – макар външно 
съблазнителни и приятни на мирисови усещания, – реалности, нрави хо-
ра са способни да притъпят или съвсем да унищожат политическото, или 
гражданското си обоняние, съдбоносно значимата за духовния и практи-
ческия им живот негова чувствителност към духовете, а и към дъховете 
на жизнената му среда, на случващото се в държавата, обществото, с 
другите хора. 

Само онзи, който умее да се събуди в подобна гибелна нощ, кой-
то успее да не попадне под упойките на нейните измамни съновидения и 
фатални последици, и който е способен да усети, но и своевременно да 
реагира на нейните отровни изпарения, само той може да твърди и чрез 
делата си да докаже, че животът не свършва с подчинение на тези отров-
ни миризми, а че той може да има по-различни орбити, в които да са на-
лице, да господстват други жизнени светове, други екзистенциални или 
социални визии, при които историческата, или всекидневната атмосфера 
на хората да е и съответно доста по-другояче миришеща.  
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В този твърде необичаен, силно метафоризиран контекст може и 
да се каже, че в известен смисъл героизмът се състои и в това неговият 
субект да не се подаде на изкушенията и съблазните, на коварствата и 
перфидностите, на насилията и странностите на сънните си фази, когато 
субектът е безпомощен срещу действието или е пасивно отдаден на илю-
зорни, халюциногенни видения. И когато е способен да усети под було-
то, или в тежкия смог на подобни идейни феномени вероятност неговите 
смислово-ценностни опции или визии да придобият доста по-силно и ис-
торически по-перспективно, а и по-ароматно влияние. Да пробие сред 
тежката мъгла или сред непоносимия смог ароматът на дадени идейно-
политически визии, логики и практики, на практика или в символно от-
ношение значи и да се осъществят радикални промени в критериите и 
трафаретите на социалните обоняния, да се изменят и облагородят ол-
факторните атрибуции, а и практики на гражданите.  

В този контекст трябва да се подчертае, че героичните дискурси, 
визии и наративи винаги представят не само извънредно сложни и тежки 
конфликти, драматични и трагични ситуации или казуси, но дискретно, 
завоалирано предлагат и съответни опозиции, конкуренции или безпо-
щадни баталии между олфакторните валенции на съперничещи си идей-
но-политически опции и визии, а и на противостоящи си идентичности. 
Колкото по-тежък и по-дълъг е историческия ден на един политически 
режим, колкото повече той е и пренаситен с одиозни миризми на събития 
и властови ефекти, толкова по-значим, но и неизмеримо, дори неописуе-
мо по-сакрален изглежда онзи – реален или символен – час, или сегмент 
от историчността, всекидневието, в който са раждат, или пък искрометно 
избухват опониращите идеи и дела, които пробиват мъглите и облаците 
на властовите зловония с уханията и исторически перспективните арома-
ти на идеи и дела, които определят бъдното. 

Не е и странно, че в политическата метафорика или поетика 
твърде често и мащабно се експлоатират всевъзможни алегории, сравне-
ния или послания, свързани с различни фази на денонощието, със зората 
или разсъмването, със свежото утро или знойното пладне, пък, най-сетне, 
и с тъмната, непрогледната, студената и ужасяваща човека историческа 
нощ. Това ни налага една огромна дължимост: винаги (съзнателно или 
подсъзнателно) да съотнасяме въпросната фаза с качеството и количест-
вото на родените или носените от нея аромати.  

Нещо повече, както в древните религии и митологии, така и в 
днешните мемориални ритуали, или политически празненства излъчваните 
от благоуханните цветя или ароматични клонки миризми трябва да симво-
лизират вечното прераждане и присъствие на нетленна памет, на неугасим 
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спомен за знаменитите събития и техните герои, и понеже ароматите са 
символ и средство за движение в други светове – тези на Вечността. 

Не случайно в митологиите, в т.ч. политическите, винаги са на-
лице сюжети и за кръговрата на годишните времена, на историческите 
сезони, при които след неприятните есени и тежките зими трябва да дой-
дат свежи и благоуханни пролети, и знойни лета. Символните светове и 
послания на различните политически идеологии също много разчитат на 
подобни метафоризирани визии и инструментариуми, чрез които обилно 
пулверизират публиките си, поради което никога, а и никъде няма да 
срещнем „безмирисни” политики и идеологии.  

В крайна сметка, осъществените героични подвизи в името на да-
дени идеологически или политически каузи винаги са и тясно свързани, 
преплетени и със съответни техни символни ухания, с благотворни, дори 
благоуханни излъчвания на техните визии. Няма, а и исторически не може 
да съществува такъв хуманен или демократичен идеал, който да не прите-
жава свои специфични, уникални смислово-ценностни аромати, който да 
не импулсира своите почитатели и защитници да прокламират и разпрост-
раняват в колкото се може по-големи социални пространства и в по-дълги 
времеви сегменти тези аромати. Единствено на това се дължат обаянието, 
а и протяжността на биографиите на тези (социални или политически) 
идеали, които успяват да задържат вниманието, но и социалното обоняние, 
които поддържат в будно състояние чувствителността на хората. 

Съвършено противоположно е обаче положението с политически 
заклеймените, стигматизираните, дамгосаните или публично презрените 
лица/властници, които твърде често се представят и като притежаващи 
крайно неприятни миризми на своите политически и морални ликове, на 
своите одиозни присъствия или деяния. Това са миризми от които (верните 
на дадена кауза) лица/групи трябва да странят, да се опитват да ограничат 
сериозно или да отстранят тези мириси от атмосферата в държавата, об-
ществото. Такива миризми често се оказват и своеобразни чуми за своите 
времена и общества не само защото предизвикват огромни количества чо-
вешки жертви и трагедии, а и понеже оставят своите вредни следи в ду-
шевността и битийността дори на оцелели от тях хора. По тази причина 
озонирането на социалната среда и атмосфера от тях е задължително. 

По този начин „световете” на благодарността, признателността, 
почитта и обичта, или на досадата, отегчението, ненавистта, презрението 
и омразата се изпълват и със съответстващи им олфакторни – смислови и 
ценностно-нормативни – компоненти или комплексни „субстанции”, ко-
ито влияят извънредно силно на психиката на хората. Политическите ис-
тории или биографии също се оказват неприятно вмирисани или приятно 
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ухаещи в зависимост от контекста на тяхното представяне, оценяване и 
използване. Всичко това, обаче, отваря неочаквани шансове, достатъчно 
широки проходи и светли хоризонти и за изкуствено провокирани или 
правени интервенции в мирисовите профили на политиката. 

В този своеобразен смисъл политиката може/трябва да се разглеж-
да и като особено олицетворение и въплъщение на съответни типове об-
ществено-политическо или граждански ангажирано обоняние, като прист-
растие или антипатия към съответни олфакторни субстанции и еталони, 
които са органично свързани, производни и емблематични за конкретни 
социални ценности и норми, за дадени обществени визии, реалии и нрави. 

Политиците винаги прекалено трескаво, макар и обикновено 
доста завоалирано, се опитват да намерят и приложат такива „дезинфек-
танти” срещу уханията на противостоящите им идентичности, реалнос-
ти, нрави и визии, чрез които да ограничат и смалят, а, ако е възможно, и 
напълно да обезличат, да обезобразят струващите им се нагло ухилени 
физиономии на чуждите аромати, или поне да ги представят пред незна-
ещата или моментно разколебаната в преценките си публика за крайно 
неприятни, прекалено опасни и много вредни. 

Същевременно политиците всячески се опитват да потушат ми-
ризмите от потта на своите непочтени намерения, усилия и деяния, да 
прикрият вонята на публично изречените (само преди малко или някога) 
от тях лъжи и измами с всевъзможни силни, натрапчиви парфюми и коз-
метични операции, чрез които да променят – поне за момента и привид-
но – смисъла и значението на изреченото, или извършеното от самите 
тях срещу другите или народа. 

Подобно на църковните литургийни шествия, и политическите 
процесии също силно натоварват или „възнаграждават” обонянието на 
гражданите със съответни благовония, сред облаците на които се разна-
сят анатемите на пъклените замисли и вонящите заговори на противни-
ковите фикции, или битийности в конкретна жизнена сфера, ситуация. 

Както обикновеното, така и политическото обоняние на човека се 
оказва прекалено изкусително, но същевременно и много коварно. То 
никога не губи време да се разтакава, не се обяснява или оправдава. То 
не разчита на времето и пространството, на някакъв път за достигане до 
съответна истина на нещата, защото само е своеобразно движение, време 
и място на поглъщане, верификация, консумация или отхвърляне на ми-
риси. То на самия миг въвежда своя притежател в същината на нещата. 
То е и прекалено уклончиво, и неясно, докато не започне своята истинска 
дейност. Никой не може да предположи какво точно то ще открие, какви 
ще бъдат неговите анализи или пък присъди. В същото време политичес-
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кото, както и обикновеното човешко обоняние е способно да хвърля в 
съмнения и подозрения, в лутания от въпроси и вероятни отговори, дори 
и в страхове, ако нещо в подушваните от него аромати или миризми му 
се струва странно. Но то е и готово, а и великодушно да успокоява при-
теснената или подплашената душа, когато надушва нещо, което кара чо-
века да се възторгне, но и да почне да диша с пълни гърди, да се опива и 
забравя в селенията на уханията, които го очароват, а и го омайват. 

Както обикновеното, така и политическото обоняние предупреж-
дава от евентуални опасности. То предпазва от ненужни и протяжни във 
времето лутания. Спестява понякога ненужни, продължителни, тягостни 
въпроси, а и скъсява отсечките между оформящите се представи и оцен-
ки за нещо, което се е случило, става или предстои да се осъществи. 

Подобно на обикновеното, политическото обоняние е също прека-
лено щедро. То дарява хората с всевъзможни асоциации, подтиква въпро-
сите към решения, свързани с някакви прилики, сходства, подобия и тъж-
дества с нещо вече преди това почувствано. Освен това то подарява – дис-
кретно или пък с афиширани жестове – най-различни метафори и анало-
гии, които преобразуват, или прикриват донякъде смисъла на нещата. 

Ако, както пише Мишел Сер, обонянието е сетивото на неповто-
римостта17, значи неговата политическа модалност е предизвестена „смър-
тна присъда” за всеки тоталитаризъм, независимо какъв е той по произход, 
естество, специфика или функционалност. Защото неограничимата субек-
тивност и индивидуалност на човешкото обоняние не позволява то по ни-
какъв начин да бъде вкарано в прангите на определени универсални логи-
ки, в униформите на еднакви форми, нито пък да бъде и тотално дресира-
но, независимо че такива замисли и опити никога не са прекъсвали в исто-
рията и социума. След като историята и всекидневният живот са безкрайно 
разнообразни в своите ухания, няма как човешкото обоняние, в т.ч. и в по-
литическата му модалност, да се възпре, да се ограничи, да се подчини за-
винаги или напълно на някоя чужда воля и прищявка.  

Политиката обаче не разчита само на тези (привидно естествени) 
процеси на създаване и развитие на определени аромати и миризми от 
нейните дихания и проявления. В същото това време тя никога не прес-
тава, не се уморява да търси, открива и прилага всевъзможни опции, чрез 
които да промени олфакторните „картини” в и на обществото. Отдадена 
или унесена до захлас в подобни намерения и занимания, политиката 
може да се представя и като определен тип уникална „парфюмерия” на 
реалностите и нравите за различните социални типажи.  

                                                 
17 Срав.: Сер, М. Петте сетива. Философия на смесените тела. С., 2005, с. 236. 
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ПОЛИТИКАТА КАТО ПАРФЮМЕРИЯ НА 
РЕАЛНОСТИТЕ И НРАВИТЕ 

Историята показва, че изграждането, разцвета, агонията, дори 
смъртта на всички общества, култури и цивилизации неизбежно са свър-
зани с появи и изчезвания, с възходи и падения, с триумфи и загуби на 
различни типове миризми, а и със съответстващи им типове (социокул-
турно валидизирани, или специфично форматирани) обоняния. 

Това е така, защото почти всички жизнени сфери на човешките 
същества разполагат със съответни олфакторни свойства или с известен 
мирисов фон, които изискват, по своему настройват, изпитват капацитета 
на човешкото обоняния в отделните сфери. В реалния живот на човека 
като че ли няма нито една обективна – природна или социална – среда, 
която да е напълно лишена от каквито да са олфакторни атрибути, ефек-
ти. Създаването и поддържането на безмирисна среда е възможно и пос-
тижимо само при спазването на определени лабораторни условия, какви-
то в обикновения живот липсват. А човек не живее, нито пък едва ли би 
искал да съществува постоянно в подобна среда, най-малкото понеже би 
се лишил и от постоянното действие на едно от своите сетива. 

Като неотменна част от петте сетива на човешката природа, обо-
нянието е важен фактор, а и инструмент за цялостната ориентация, реа-
лизация на потенциите на човека. То е жизнено потребно за нормално 
формиране и развитие, за реализацията на човешката индивидуалност и 
личност във всички сфери на техния публичен и частен живот. Неговото 
временно и частично нарушаване може да създаде сериозни проблеми, а 
пълното или трайното му унищожение е в състояние да се превърне в ка-
тастрофа за човека. По тази причина олфакторните характеристики и 
специфики притежават съдбоносно важна роля в жизнения свят, или в 
разнородните, и многоликите духовно-практически отношения, връзки 
дейности на обществения човек с околната среда, пък и с другите хора. 

Що се отнася до първобитните хора – прадедите на съвременния 
homo sapiens, изключителната роля и значимост на обонянието за тяхно-
то съществуване е повече от несъмнена, а пък и фатално съдбоносна. То 
е било изключително важен елемент в аксиално-прескриптивните коор-
динации и субординации на техните прояви в различните сфери на тях-
ната историческа и всекидневна жизнена проявеност. Тези характерис-
тики и специфики са неимоверно значими компоненти от ценностните 
структури на отделното човешко същество, пък и на социалните общ-
ности, на което то е било реален или имагинерен член. Затова и внима-
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нието, начините, формите, темповете и равнищата на тяхната селекция и 
употреба от човека се оказват изключително ценни и значими не само за 
самия него, но и за неговите комуникации с останалите хора, както в ба-
нално-прозаични, така също и в екстремални социални ситуации, в които 
олфакторните феномени имат особена роля.  

Исторически и актуално не се престанали дискусиите за това да-
ли съвременният човек е, а и доколко е лишен от олфакторните капаци-
тети, предимства на прадедите си. Неслучайно има доста научни кон-
цепции и теории, според които в своята историческа еволюция човекът е 
загубил много от своите първоначални олфакторни заложби и способ-
ности. Затова в съвременния си свят и живот той притежава много по-
слабо обоняние от това не само на представителите на различни диви 
или опитомени животински видове, а и от онова, което е принадлежало 
на неговите исторически прародители, или пък което днес още присъщо 
за представителите на по-изостаналите човешки култури. Това съвсем не 
означава, че в някои, жизнено доста важни сфери, като дегустацията на 
различни спиртни напитки, гастрономията и парфюмерията, стигането 
до „олимпийските върхове” в изключително оспорваната конкуренция не 
зависи и от качеството на природните дадености и умело, социално раз-
вити, култивирани сетива на дадени лица, от развитото обоняние и осе-
зание, каквито имат единици на хиляди или милиони хора. 

Отстъплението на човешкото спрямо животинското обоняние 
съвсем не е еднакво разпространено и валидно за всички хора. Има пред-
ставители на човешкия род, които притежават много по-силно и по-
добре развито обоняние към различни видове миризми и аромати в срав-
нение с останалите човешки същества. Съществува дори много интерес-
на, на пръв поглед изглеждаща като парадоксална, закономерност: кол-
кото по-назад в историческата си еволюция се намира даден човешки тип 
или вид, толкова и по-силни, по-добре развити са неговите обонятелни 
възможности и способности в сравнение с по-висшите, по-циви-
лизованите от него други човешки индивиди и социални общности. По 
тази причина за примитивните култури и архаичните човешки цивилиза-
ции обонянието е изключително важно и без него те са обречени на рис-
кове и гибел в редица житейски ситуации и заплетени случаи. 

Общочовешката еволюция, а особено и Историята хвърлят свои-
те особени сенки върху оформянето и проявленията на човешката сетив-
ност, в т.ч. и спрямо обонянието. Човешките обоняния, адресирани дори 
към едни и същи по произход и вид аромати или миризми, не са едни и 
същи в рамките на цялата еволюция на човека, в различните исторически 
епохи или при различните типове общества, пък и при отделните общ-
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ности. Подобно на всичко останало в природата, живота, историята и 
всекидневието на отделни човешки същества или общества, те изменят 
своите смислови и функционални роли. Както отделните човешки инди-
види, така и макро-социалните организми притежават характерни и спе-
цифични за тяхната (историческа, всекидневна) идентичност миризми. 
За своите съвременници те могат да ухаят/вонят по по-различен начин, 
който обикновено е и по-друг от онзи, който е типичен за техните преки 
или косвени наследници, а в редица отношения пък е и специфична мо-
дификация на присъщия за техните предци. Затова потайностите на 
„портрета”, спецификите на „подвижничеството” на ароматите и мириз-
мите притежават своите особени, твърде интригуващи исторически и 
културни биографии, за които обикновено хората не знаят почти нищо 
или прекалено малко, дори когато ежедневно използват подобни фено-
мени в своя бит, или в жизнения си свят. Това е лесно обяснимо: хората 
фило и онтогенетически се раждат и живеят в социална среда, сред даде-
на природна среда и социокултурна атмосфера, които притежават съот-
ветни референции, отразяващи се по съответен начин в тяхната духов-
ност и битийност. Така се оказва, че хората са обективно принудени да 
привикват към присъщите за тяхната изконна – природна и обществена – 
среда олфакторни константи или променливи, част от които се превръ-
щат в универсални, непреодолими за тях условия на живота им. Оттук 
произтичат и „вечните”, все още незаглъхнали спорове, дали обонянието 
на човека е само генетично обусловено и природно предпоставено, или 
пък то е освен това (а и може би далеч повече) отражение и инструмент 
на неговите социокултурни „одисеи”. 

Тази обективна детерминация може да притежава различни опции. 
Тя може да е свързана с естеството и спецификите на околната – природна 
и социална – среда, която поражда определени типове аромати или мириз-
ми, чиито възприятия и оценяване обаче зависят най-вече от културния 
контекст и от култивираните обоняния на обитателите й. Обаче в науката и 
социалната практика битуват и друг тип разбирания, или обяснения. Спо-
ред тях характерът и особеностите на обонянието са зависими само или 
пък преди всичко от генетично унаследените – персонални и социално-
групови – заложби на човека. И ако първата опция се изповядва предимно 
от културолози или културантрополози, то втората е присъща най-вече за 
антрополози, ориентирани към и зависими от нативизма. Затова първата 
опция предполага и стимулира релативистки наративи и конструктивист-
ко-контекстуалистки визии или дискурси, докато втората обуславя, но и 
приоритетно гарантира универсалистки описания и обяснения за произхо-
да, същността, спецификата и функционалното предназначение на обоня-
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нието, които са изцяло, или фундаментално детерминирани, ангажирани в 
най-тясно, органично съответствие с вродените заложби. 

Миризмите и обслужващите ги човешки обоняния могат да при-
тежават естествен, натурален, но и изкуствен, или антропогенен произ-
ход, което влияе на техните характери, специфики и функционални 
ефекти в човешкия свят. Диханията, които се носят в обществения свят 
на хората от времената преди промишлените революции, са по-други в 
сравнение с тези, които са родени и действат в световете на промишле-
ните, а и по-различни в техните съпоставки с присъщото за постмодер-
ните човешки реалности. В този смисъл ние можем да мислим, пример-
но, че олфакторната панорама на промишленото общество е много по-
сложна или дори по-тежка за човешкото обоняние в сравнение с тази, 
която е присъща на феодалната епоха, ала подобно съждение е погреш-
но. Защото Средновековието е известно както със своите изключително 
строги ригоризми към употребата на различни видове естествени и из-
куствени аромати от парфюмериен или козметичен произход, така също 
със своите безразличия или свръх-производства на одиозни миризми, во-
ни и смрад в почти сфери на публичния или частния бит на хората.  

Както вече по-напред видяхме и разбрахме, всяка историческа 
епоха, пък и всяко общество неизбежно притежават свои доста специ-
фични, уникални за тяхното битие олфакторни портрети. 

Дъхът на античния гръцки и римски град се отличава доста от 
този на средновековния, както миризмите на последния са много по-
различни от тези на съвременния мегаполис, макар че и в последния съ-
що има квартали, които вонят както в по-предни векове. Блестящ одори-
чен „портрет” на средновековния град прави П. Зюскинд в своя роман.1  

Впрочем, мирисовата „панорамност” на един град, който живее 
пълнокръвно е и доста по-различна от тази на град, в който животът за-
мира, агонизира или е вече умрял. Може руините от един античен или 
средновековен град да са великолепни и даже импозантни, но обстоятел-
ство, че в тях не се чувства сърцебиенето на публичния живот, е напълно 
достатъчно да придаде една много по-различна смислова тоналност и 
нюансираност на човешките сетивни впечатления, или пък на душевните 
внушения от такава нерадостна картина. 

Именно по тази причина, когато днес случайно или по задълже-
ние преминаваме през и наблюдаваме наши провинциални градчета, или 

                                                 
1 Виж подр.: невероятно силно въздействащото на читателя описание на 

Париж от ХVІІІ век , което дава Патрик Зюсканд в нашумелия си све-
товен бестселър: Парфюмер. История однаго убийца. СПб., 2002. 
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села, в които зловещият дух и дъх на времето, на историческите промени 
и трансформации са оставили своя ужасен почерк, тутакси усещаме дъл-
боко в ума, сърцето и душата си една странна тревога, едно голямо разо-
чарование, една тъга, че в тях вече не може да се усетят, видят и чуят ра-
достните звуци на живота, че не сме в състояние да усетим привичните и 
уникалните аромати на това населено място, каквито то е притежавало, 
когато в него е цъфтял нормален и динамичен живот. 

Освен това, нима можем и „с лека ръка на сърцето” да твърдим, 
че ароматите на провинциален курортен градец по абсолютно нищо не се 
различават от особените миризми на друг провинциален, който обаче е 
плътно ангажиран със съответна промишленост, град?  

Нима и кипящият с живот мегаполис притежава абсолютно същи-
те (общественоисторически или всекидневни) миризми, каквито са орга-
нично присъщи или каквито подобават на едно мъничко, дълбоко унесено, 
или даже заспало в непробудния си провинциален исторически и събитиен 
сън, или пък в твърде забавения си дневен ритъм, градче, което сякаш се е 
сгушило се в своя, толкова уникален битиен и душевен мирис?  

На човека понякога са нужни само няколко малки глътки въздух, 
обилно наситен с ароматите или миризмите на други времена, традиции 
или човешки обноски, за да усети, че се пренася в други исторически и 
всекидневни жизнени светове. За да проумее и почувства, че всяко вре-
ме, всяко място, всяка форма на живот притежават собствена миризма. И 
че светогледите, или битийностите на жителите на това място, или на 
онова време са неизбежно просмукани и от специфичния дух, и дъх на 
този хронотопос и бившия му живот. Че е даже много тъжно, когато усе-
щащ изгубването или умирането на такива връзки.  

Съвсем не са случайни или безсмислени желанията и традициите 
на хората, които страстно – от години, – искат не само да чуят и прочетат, 
но сами да посетят и видят, да помиришат автентичната миризма на духа 
на времето, на пулса на историята, на забавените аритмии на публичния 
живот в градчета, които сякаш са изостанали от съвременния ритъм, или 
които дори са се и сбогували отдавна с истериите на бурния живот.  

Някога изобщо непозната и непрактикувана, днес благодатната, а 
и деликатната тематиката за характера и спецификата на миризмите на 
отделни градове, топоси в тях или на провинцията на някои страни вече 
се превръщат в преференциален, самостоятелен фокус за различни – кул-
турологически, антропологически, социологически и социалнопсихоло-
гически – изследвания, базирани върху проблематиката за обонянието. 
За съжаление политологията напълно липсва или дезертира от ангажи-
менти в този ракурс. И ако, например, в социологията от близо десетиле-
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тие са доста модни изследвания, които са свързани с проучването и съз-
даването на конкретни и специфични олфакторни карти на съответни 
градове, в рамките на политологията едва ли дори след десетина години 
ще е възможно подобно нещо – изучаване и картографиране на съответ-
ни топоси от гледна точка на тяхната специфична (историческа или акту-
ална) мирисова продуктивност и ефективност, или – обратното, – на тях-
ната ситуативна или постоянна рисковост, но и вредност за политическо-
то съзнание, афективността и поведението на техните жители. 

При това решаването на този, разбира се, много заплетен възел 
от най-разнородни и сложни проблеми и дилеми зависи не само и не 
толкова от чисто екологически подходи и изследвания, но и от такива, 
които са пряко или косвено свързани със самата политология. Защото в 
подобни изследвания със сигурност ще става дума не само за естествени-
те, обективните миризми в различни жизнени сфери или дейности, а така 
също и за изкуствените, в т.ч. метафорично битуващи и влияещи на ду-
шевността и битието на хората. 

Екологическите каузи, бурно развиващи се от няколко десетиле-
тия, също пристрастно или отговорно се отнасят към, действат срещу по-
явата и влиянието на миризми, които са и симптоми за (започващи, те-
чащи или завършили) процеси на деструкции в конкретни сфери на чо-
вешките отношения, връзки и зависимости с природната среда. На това 
съображение се базира съвременното и доминиращото все повече умо-
настроение или разбиране, че боледуването и разложението на човешка-
та природа се отразяват пагубно на естествената природа; че оздравява-
нето на природната среда е практически и исторически невъзможно без 
съответно излекуване и на човешката природа. По отношение на двете 
природи – естествената и човешката, – става дума за спасението или ог-
раничението, даже премахването на конкретни, но важни за човешкия 
род миризми. Така вече и Историята започва да изглежда по твърде 
странен, необикновен начин, като несъзнателен или осъзнат комплекс от 
процеси в защита на и против дадени миризми и аромати, които се оказ-
ват извънредно важни, а и ценни за жизнените светове на хората. В този 
аспект Историята придобива особени „ухания”, които се възприемат по 
различен начин не само от отделни култури, от цели поколения, но и от 
тези, които триумфират, или – обратно, – които се оказват нейни злочес-
ти и злощастни жертви в дадено време. Пак по тези причини и съобра-
жения, „ароматизирането” на жизнената среда на хората става все повече 
сериозен и значим проблем, плод не само на естетически вкусове или на 
хедонистични капризи на отделни индивиди, или на референтни човеш-
ки общности. В това отношение Политиката не може да стои настрана 
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или със скръстени ръце, още повече, че много от миризмите в държавата 
и обществото са нейни собствени творения. На всичко отгоре, истори-
чески и актуално, тя се възползва от различните миризми, като – селек-
тивно, метафорично, символично или реално практически – ги експлоа-
тира. В този аспект Политиката е принудена или е длъжна от особенос-
тите на съвременното, а и на вероятно задаващото се опасно развитие на 
състоянието в околната среда, да предприеме спешни, радикални и ма-
щабни мерки за коригиране или спиране на емисиите от всевъзможни 
вредни и опасни миризми в природната, а също и в социалната атмосфе-
ра. Тя следва да изобрети, изпробва и ефективно да приложи разнообраз-
ни технологии, чрез които да защити и прочисти, да подобри или дори да 
усъвършенства жизнената среда и атмосферата, в които могат и трябва 
да живеят определени човешки общности. Политическите интервенции в 
екологията би следвало да вървят „ръка за ръка” с екологизирането на 
самата политика, която сега е прекалено замърсена, опасна и вредна.2 
За да се постигнат обаче подобни цели, сценарии и практически ефекти е 
нужно създаване, легитимиране и практически ефективно използване на 
всевъзможни нови типове – демократични, хуманистични и високо соци-
ално-отговорни – политики в сферата на защитата на жизнената среда за 
човека, но и радикално, спешно и мащабно прочистване на политиката, 
на жизнената среда и атмосферата на нейните институции, реалности и 
нрави, на „пречистване” на влиянията и въздействията върху социума и 
гражданите от страна на нейните (разнолики и притежаващи най-
различни социални и властови статуси) кадри.  

Тъкмо политиката (чрез своите интервенции в икономиката, соци-
алната среда и културния ландшафт или в климата на дадени общества) 
става основният виновник за опасното или гибелното замърсяване на ре-
алностите и социалните нрави, или – обратното, – за инспирирането, леги-
тимацията и гарантирането на „прочистващи и пречистващи” операции в 
замърсените природни и социални време-пространства, а и на хората. 

Специално в обществения живот, в социалните практики и в 
жизнените светове на разнородни и многолики общности, именно поли-
тиката е, която мащабно създава, публично декретира, легитимира, прак-
тически налага или символно суспендира, дискредитира и преследва оп-
ределени модалности на социално-политически обоняния на лица и гру-
пи. Тя публично оповестява – чрез разнообразните си властови арсенали 

                                                 
2 Виж подр.: Мизов, М. Екологията на политиката – път за завръщането 

на човещината. – В: Екология и хуманизъм. Хуманитарни измерения и 
аспекти на екологическите проблеми. С., 2013, 149-184. 
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и репертоари – на кои типове социално обоняние, съответно на кои ес-
тествени или изкуствени аромати и миризми може/трябва да се обръща 
по-особено внимание, кои измежду тях заслужават уважение, признание 
и почит, ала и кои не бива да се удостояват с подобни „награди”.  

Политиката има различни възможности, причини, съображения и 
механизми да прокламира и защитава, или – напротив, – да премълчава, 
скрива, или пренебрегва важни, понякога даже и съдбоносни за общест-
вото, или за отделни групи от него битуващи аромати и миризми, които 
са симптоми, или са последици на опасни и вредни процеси. Тя може 
умишлено, спекулативно, а и манипулативно да описва и обяснява опре-
делени неблагоприятни мирисови ерупции в природата и социума, като 
им придава временно приемливо тълкувание, като омаловажава или 
прикрива тяхната рисковост и фаталност. Но е възможно и обратното: 
политиката да конструира и разпространява преднамерено социални ти-
пове обоняние, да толерира или всячески да фаворизира такива полити-
чески рецептори и олфакторни техники, или практики, които селективно, 
инструментално да превъзнасят и мултиплицират в публичното време-
пространство дадени аромати или миризми, а също потребните за тяхно-
то локализиране и оценяване модуси на обоняние, като същевременно 
игнорира, блокира или елиминира противоположните им вариации.  

В този смисъл, олфакторните зависимости и влияния не са само 
някаква пренебрежима, маловажна, бързо и лесно игнорируема даде-
ност, нито са просто и само нещо съществуващо в историческия живот 
и всекидневието на конкретни човешки общности и индивиди, което 
изобщо не зависи от съзнателната, в т.ч. политическата дейност на раз-
лични индивиди, или на социални групи, които притежават и се ръково-
дят от свои ценностно-нормативни вкусове, а и от присъщи за тях соци-
ално-политически обоняния. Те са и нещо, за което хората могат/трябва 
сами да поемат съответни отговорности, израз на техните осъзнати за-
дължения и към себеподобните, и към природната среда. Тъкмо защото 
са тясно обвързани от духовните характеристики на хората, олфакторни-
те феномени и инструменти се оказват много силно зависими от естест-
вото и спецификата на субектността, субективността и дори на субекти-
вистичността на техните притежатели.  

В съвременния свят човекът като че ли е поставен в олфакторна 
панархия, защото е принуден да живее в среди и условия, в които присъс-
тват всевъзможни миризми, повечето от които той е и напълно безсилен 
да различи, ограничи и съвсем да отстрани. Солидно наситената с всевъз-
можни естествени и изкуствени миризми среда или атмосфера не само 
потиска, ограничава, а и вреди на човешките същества, но съществено, 
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макар понякога и съвсем неусетно, незабележимо, променя капацитета и 
естеството на техните обоняния, а и пренастройва праговете на тяхната 
олфакторна чувствителност. Не толкова анатомофизиологичните даде-
ности, генетиката на отделния човек, колкото неговата социализация и 
възпитанието, конюнктурната адаптация или дълготрайната зависимост 
от определени културни вкусове и стереотипи в неговата духовност и 
прагматика са онова, което го прави толкова зависимо, или дори безпо-
мощно същество, което е донякъде неспособно да различи и използва по-
лезните за неговия живот социални миризми, а и което лесно бива под-
веждано да смали връзките, прекъсне нуждите си от природни аромати, 
които могат да му дадат душевно спокойствие, здравословен и смислен 
живот. Това не означава, че постмодерният човек е тотално капитулирал, 
че дълбоко в себе си е осъзнал и горчиво си е признал своите тежки, раз-
нопосочни поражения пред всевъзможните зависимости или влияния на 
непознати, или дори чужди нему миризми, и пр. Все още в историята не 
се е и родил такъв човешки вид, или социален тип, който е съвсем безраз-
личен към произхода, характера, спецификата и последиците на „компа-
ниите” на окръжаващите го миризми и аромати; и който изобщо духовно 
и практически не желае да живее сред ароматни ухания в своята обител, 
или пък който въобще не обръща никакво внимание към отвратителните 
„благоухания” край него, макар че с известна част от тях той може и да е 
привикнал от своето рождение, или от социалната си среда. 

Тъкмо обратно, – исторически и актуално, човекът (като род, вид 
и индивид) все повече се обгражда с или създава, разпространява, кон-
формистки и индивидуалистично експлоатира все повече естествени и 
изкуствени аромати, за да компенсира, неутрализира, или напълно да 
надмогне, отстрани въздействията на одиозните за него миризми. Затова 
и в много случаи човекът – самостоятелно или групово – търси спасение 
от конкретни миризми в изобретенията на естествени/изкуствени благо-
ухания или „благовония”, които неутрализират първите. 

Тук вече иде реч за съвсем съзнателни, решителни, последовател-
ни действия на човека да създаде и приложи конкурентноспособни аро-
мати или миризми, които оптимално да дезавуират, обезценят или напъл-
но да елиминират присъствието на противоположните олфакторни влия-
ния и въздействия от или на природната, социалната среда. Става дума за 
истински, целенасочено преследвани съперничества и баталии на аромати 
и миризми, които се прокарват по политически съображения, а и с влас-
тови оръжия. По този начин, ако не обективно, поне субективно, формал-
но и символно политиката е в състояние да сътвори и прокламира алтер-
нативна (на реалната) социална атмосфера, в която витаят съвършено раз-
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лични (от действително просмукващите я) аромати, миризми. Хората, 
гражданите могат/следва да бъдат убеждавани, че живеят в, дишат исто-
рически и политически въздух, който е обилно пренаситен с полезни или 
вредни за тях олфакторни „субстанции”, че одориращите профили и 
ефекти на враждуващите идентичности притежават абсолютно несходни 
за тяхната историческа и политическа плът мириси, в съответствие с кои-
то изграждат и експлоатират своите социополитически обоняния. 

Тук изобщо не става дума и за още по-сложните комбинации, 
или вариации, при които съответен „прочистен” исторически или поли-
тически климат битува в жизнена – природна – среда, която притежава 
различни профили, или модалности на здравословност за човешките съ-
щества. Понеже исторически или политически свежият, ведрият и опти-
мистично настройващият човешките души и поведения климат може да 
битува и сред реално чиста, незамърсена околна – природна и социална – 
действителност, ала би могъл и да се развива сред повече, или по-малко 
замърсена, увредена и зловонна социална и политическа среда.  

Проблемът на проблемите обаче е как да се получи синхрон, ко-
хезия между пречистването на обществено-историческата и политичес-
ката атмосфера, от една страна, и природната жизнена среда и социали-
зираната климатична обстановка, от друга страна. 

Човешкото тяло също – исторически и актуално – все повече се 
превръща в особен боен полигон за съперничества и безмилостни баталии 
на различни – стари и нови – марки на всевъзможни препарати, които 
притежават и съответни олфакторни ефекти. Парфюми, одеколони, дезо-
доранти, афтършейвове, всевъзможни спрейове и репеленти, всякакви 
други козметични продукти стават като че ли изцяло задължителни и все-
кидневни съставки на жизнения свят, за социалния статус и за културния 
патос на днешния човек. Без тях той вече се чувства като несъвременен, 
неадаптиран, изостанал индивид. Eстествени или изкуствени цветя, все-
възможни ароматизиращи субстанции и пулверизиращи механизми все 
повече се превръщат в неизменна част и от човешкия интериор. 

Парфюмерията и козметиката се превръщат в колосални сцени и 
арени на крайно изострени, безпощадни конкуренции и борби, а и на 
умопобъркващи печалби. Те са и част от огромна индустрия, а и търго-
вия, властващи глобално, над целия днешен свят. Дори се стига до таки-
ва свръх-употреби на дезодоранти и други изкуствени миризми и арома-
ти, които вече се превръщат и в гибелна, екологическа опасност за чо-
вешкия род. Пагубното свиване, изтъняване, дори изчезване на озоновия 
слой над определени територии се оказват провокирани от неразумните 
човешки действия и олфакторни капризи. За да се нормализира атмосфе-
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рата, на първо място са необходими спешни и радикални политически, 
международни споразумения, договорености и твърде мащабни дейст-
вия. За съжаление виждаме, че страните, които са най-големи замърсите-
ли с опасни и вредни емисии на различни газове, в т.ч. и миризми, са и 
най-опърничави, най-нежелаещи да се включат в и да изпълняват меж-
дународно постигнатите подобни договорености. 

Исторически и актуално, жената винаги е била по-силно заинте-
ресована и далеч повече използваща съответни (подходящи за нея, съб-
лазняващи и покоряващи мъжете) олфакторни субстанции. Социокул-
турно, пък и експериментално е доказано, че тя е по-реактивна и придир-
чива към произхода, естеството и особеностите на дадени миризми. Ней-
ното тяло все повече се превръща в своеобразен и многозначителен ис-
торически и културен „паметник”, но така също и мощен стимулатор или 
инструмент на динамичната и непредсказуемата еволюция на парфюме-
рията и козметиката, в особена, публично забележима или невидима, 
доброволна или принудителна жертва на исполинската власт, ала и на 
невероятно бързо преходния триумф на разнообразни олфакторни пред-
почитания, вкусове, на всевъзможни публични или персонални нагласи, 
практики. Сякаш женското тяло е дадено под (исторически и културен) 
„наем” на властелините му – мъжки претенции и очаквания, сексуални 
капризи и предпочитания, полови предразсъдъци и трафарети.  

Женското тяло и женската плът – исторически и актуално – са се 
превърнали и в своеобразни „бойни полета” или алхимични лаборато-
рии, където се експериментират и воюват разнородни опции и вариации, 
които трябва да спечелят мъжкото внимание.3 В надпреварите да се пре-
върнат в истински богини, в неустоими избраници на мъжкото внимание 
и сърце, в пленителни създания и възпламенителки на мъжките страсти, 
жените открай време са разчитали изключително много и на тайнствени-
те ефекти, или на магията на всевъзможни аромати, парфюмерийни или 
козметични продукти и услуги.4 За да омае и спечели мъжкото сърце, 
                                                 
3 Срав.: Гриър, Дж. Жената. С., 1999; Дикенсън, Д. Пазаруване на тела: 

превръщане на телесните части в печалба. С., 2011, и Скот, Дж. Ехо-
фантазия. Историята и конструирането на идентичността. С., 2005.  

4 Виж подр.: Болен, Дж. Богини в каждой женщине. Новая психология 
женщины. Архетипы богинь. М., Де Анжелис, Б. Секрет абосолютной 
женственостти. М., 20 : Картленд, Б. Искусство быть женщиной. Одес-
са, 1991; Кэбот, Т. Как завоевать любовь мужчины. М., 20 ; Кэбот, Т. 
Как сохранить любовь мужчины. М., 20 ; Куоллз-Корбетт, Н. Святая 
проститутка. Арпетип вечной женственности. М., 2010; Лайтман, Р. С., 
Марис, А. Почему одних любять, а других - нет. И как сделать так, 
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жената трябва да прибягва и до употребата на различни изкусителни и 
съблазнителни техники. Без внимателния подбор и навременното при-
ложение на подобни „оръжия” жената няма как да установи своята власт 
над мъжа и да се превърне в истински Макиавели, който умело, но и ко-
варно, задкулисно, прикрито ръководи мъжете.5 

Независимо от своите съвременни еманципации и революции, 
жената все още си остава пленник на исторически дълбоко вкоренени в 
нея и към нея предубеждения. Тя все още не е изнамерила и приложила 
най-ефективните мерки и средства, за да се освободи от своето, проточи-
ло се с хилядолетия и векове, робство на мъжките прищевки. Е, има, раз-
бира се, и крайно радикални, екстравагантни, и екстремистки визии в то-
зи ракурс, но те едва ли биха се споделили с одобрение от мнозинството 
от днешните жени. Тук, например, може да става дума за прословутия – 
у нас изобщо непознат и некоментиран – Манифест на Обществото за 
пълно унищожение на мъжете, който Валери Соланас сътвори и разпрос-
трани по целия – изумен от неговата поява и патетика, – свят.6  

Съвременната жена-домакиня се чувства силно обидена и дори 
нещастна, ако не може своевременно да се сдобие с медийно рекламира-
ните (почистващи, приятно ароматизиращи) препарати. За разлика от об-
ществения (често и доста неприятно вонящ) бит, този в собствения й дом 

                                                                                                           
чтобы любили. М., 2013; Майэр, А. Как вдохновить мужчину на…М., 
20 ; Марио Искусство обольщения. Путь к совершенство. М., 2010. Кн. 
1; Марио Искусство обольщения. Успешная женщина. М., 2010. Кн. 2; 
Осет, Б. Магия женственостти. Открой в себе богиню. СПб., 2014; Ро-
молус, О. Твоë тело – твоя жизнь. Как научиться любить и принимать 
своë тело и жить в нем долго и щастливо. М., 2012; Санфорд, Дж. Не-
види-мые партнэры. Влияние внутрунней маскулинности и феминности 
на межличностные отношения. М., 2009; Соммер, Д. С. Существует ли 
женщина? М., 200; Спенсер, К. Выбери свой стиль. М., 2010; Стивенз, 
Д., Райсли, М., Спейер, Дж., Янехиро, Дж. Почему с хорошими жен-
щинами случаются плохие вещи. М., 2012; Таунсенд, Дж. Как любить и 
быть любимым. М., 2009; Темплар, Р. Правила любви. М., 2009; Уол-
лстейрз, М. Как стать страстной женщиной. М., 2011; Эостре, Ф. Ис-
тинная любовь. Руководство по поиску и привлечению мужчины вашей 
мечти. СПб., 2012; Ходсон, Ф., Хупер, Э. Как доставить настоящее нас-
лаждение женщине. Реализация сексуальных фантазий. М., 2005. 

5 Виж подр.: Рубин, Г. Макиавелли дль женщин. Искусство управления 
мужчинами для Принцессы. М.,  

6 Виж подр.: Соланас, В. Манифест Общества Полного Уничтожения 
Мужчин (ОПУМ). М., 2004.  
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тя трябва да се превърне в оазис на приятни, упоителни и съблазнителни, а 
когато е необходимо, дори на солидно душевно релаксиращи аромати. 

Мъжът като особен антропологически вид в постмодерните ре-
алности и нрави все по-често бива принуждаван, а и все по-мащабно из-
кусяван да стане метросексуален субект или обект на всевъзможни соци-
ални вкусове/нагласи, които фаворизират дадени олфакторни феномени. 
За сметка на намаляващата или липсващата му романтика, той следва да 
се сдобие с и да ползва разнообразни олфакторни средства, за да стане 
конкурентоспособен и да жъне триумфи, а не унизителни поражения в 
битките с нежния пол. Сексуалните му митарства или пиршества в съв-
ременния живот, както и тези на жената, все повече се нуждаят и от съ-
ответни мирисови апликации, фактори, арсенали и репертоари. 

Съвременната неудържимата акселерация на децата, подраства-
щите и младежите ги превръща в изкусителни мишени на всевъзможни 
маркетингови проучвания и в солидни рекламни влияния, в приоритетни 
консуматорски контингенти, за които вече се влагат, а и от които трябва се 
извличат колосални суми, свързани както с приобщаването им към, така 
също със сбогуването им с някои, вече немодерни олфакторни „марки”. 

Наоми Вулф лансира и убедително аргументира в своите изклю-
чително оригиални творби визията си за изкуствено и съвсем преднаме-
рено създаваните и публично натрапваните митове за красотата на жени-
те от ХІХ век до наши дни, чрез които представителките на „нежния 
пол” могат или трябва да се държат в подчинение на мъжкото господст-
во, в т.ч. и спрямо разнообразните продукти и услуги в сферата на ол-
факторните манипулации, които се предоставят на и към които се дис-
циплинират огромни маси от жени в света.7 

Колкото и странно да звучи, или изглежда, съвременният свят и 
живот като че ли стават все по-миризливи, просмукани от любопитст-
во, интереси и вторачени в шеметни и неудържими процеси на лансира-
не и употреби на нови олфакторни производи. А и самата история на 
нашата съвременност също като че ли става много по-сложна по своите 
разнородни и не винаги достатъчно понятни „ухания”, защото в техните 
преплитания и напластявания много по-трудно се долавят и разбират те-
зи аромати или миризми, които са автентични, изконни и неподражаеми, 
в сравнение с онези, които са били или поне в пулсиращия сегашен мо-
мент се привнасят, които се сместват със старите мириси. 

Както обикновените съвременни човешки лица, които все повече 

                                                 
7 Виж подр. Вульф, Н. Миф о красоте. Стереотипы против женщин. М., 

2013 и Вагина. Новая история женской сексуальности. М., 2014. 
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свикват с неотменната задължителност или с диктатите на бързо проме-
нящите се модни вкусове да сменят все по-често своите, уж традиционни 
и стандартни само за тях, парфюми, дезодоранти, афтършейвове и все-
възможни козметични услуги, така и историческите „физиономии” на 
времето, на обществения живот, на политическата индивидуалност, но и 
активност на определени социални субекти също се оказват извънредно 
подвластни на ускорения ритъм и уплътнения график на наложителни, 
понякога доста радикални промени, които се отнасят до сериозни, крат-
косрочни, или по-дълготрайни олфакторни трансформации.  

Затова и цените на „света на миризмите и благоуханията”, или пък 
на този на вонята и смрадта стават все по-високи, а и по-съдбовно значими 
и за индивида, и за обществото. Съответно на това, властта на „летливото 
царство на ароматите и миризмите” нараства. А това, естествено, се отра-
зява върху описанието, обяснението, интерпретирането, оценяването, 
осъждането или оправдаването на отделни времена, реалности и нрави, 
които благоухаят или смърдят по-различному за техните съвременници, 
или за потомците им. Защото едно е как наистина миришат дадени епохи, 
социални условия или трафарети в тях, а съвсем друго е как те се обрису-
ват, осмислят и тълкуват от хората в и извън тях. За жалост, с потъването в 
миналото на присъщите за предни периоди и жизнени светове миризми, 
няма как другояче да си ги представим и преживеем освен чрез помощта 
на историческата памет и социалното въображение, които, обаче, винаги 
донякъде преиначават, преформатират и адаптират към настоящето образа 
и мириса на предишното. Така вече миналото започва нерядко да мирише 
на съвременниците по друг начин в сравнение с неговите действителни 
олфакторни свойства, присъщи на хората, живели, когато то е било насто-
яще. И точно Политиката е, която носи най-голяма отговорност или вина 
за такова изопачаване на олфакторните „портрети”, преживявания на обра-
зите за историческото минало. Тя е тази, която – със своите идеологически 
визии, но и манипулации – се оказва най-талантлива да префасонира и 
преформатира, да обезобрази или обезличи физиономиите на паметовите 
следи, преднамерено да осакати, а и унищожи спомените за това минало. 
И, в крайна сметка, да ги „пулверизира” с доста различни – от техните ис-
тински, автентични – ухания, да ги ароматизира, когато това е от полза за 
нейните пъклени сценарии, пък и да ги увони, когато те пречат на нейните 
интереси и властови планове в момента.  

В този ракурс много по-релефно виждаме и осезаемо разбираме, 
че Политиката исторически и актуално може да бъде и реално се проявя-
ва (по най-различни начини) като своеобразно парфюмиране на опреде-
лени идейни конструкти, разнородни социални условия, реалности или 
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нрави, като с подобни манипулации тя преобръща – частично, или на-
пълно – истините за конкретни исторически събития, или за облика, ро-
лята и приноса на значими фигури в тях. 

Разбира се, логиката, технологията и прагматиката на политиката 
съвсем не е като на тези, които иманентно, дискретно принадлежат на 
или флагрантно отличават парфюмерията, но все пак вероятно има при-
чини, или основания за тяхното сближение, но и сравнение. 

Оприличаването или уподобяването на Политиката с Парфю-
мерията обаче ни задължава внимателно и комплексно да проверим ос-
нователността на едно такова, твърде своеобразно сравнение. И на тази 
основа може с известно право да бъде формулиран и въпросът: сравня-
ването на политиката с парфюмерията само за иносказателни цели и 
средства ли може да служи? Тоест, има ли възможност подобни отноше-
ния или дискретни интимности между двата феномена да се считат и 
оценяват за нещо много повече от една хубава метафора? 

Подобни въпроси обаче винаги задължават към принудителното 
изминаване на определени пътища, към изпробването на съответни до-
води, аргументи и заключения, с които да се докажат вероятността, пра-
вото, а и евентуалните ползи от такива аналогии. 

Казват, че парфюмерията не е само обикновен занаят, че тя не е 
дори специална наука, а че даже е особено изкуство. За истинската поли-
тика също се говорят подобни неща. Тя не елементарен занаят, скроен по 
възможностите на всеки един индивид. Не е отделна наука, която прите-
жава абсолютно несравними и неприсъщи за другите науки закономернос-
ти, методологии и инструментариуми. Тя не е абстрактно или чисто ака-
демично, теоретично занимание за уединени умове и в кабинетни условия, 
и в изолации от шума, странностите и виражите на историята, или от вря-
вата, и измамите на живота. Тя е по-скоро практика, която обаче никога 
няма да даде плод, ако не е подплатена с много специални знания, способ-
ности и умения. Тя нерядко се проявява дори като специфично изкуство, 
което изисква талант, всеотдайност, дисциплинираност, но и много труд. 

Както истинската, високата по своето равнище и постижения 
парфюмерия, политиката също изисква огромни познания, неимоверно 
търпение, много всеотдайност, дълготрайно натрупване на много богат 
опит, невероятно прецизни преценки за естеството, спецификата и пос-
ледиците от действията на нейните деятели, но същевременно изключи-
телно много зависи и от естествените заложби и дарби на субекта си, от 
неговите истински желания или страсти, качества и добродетели да се 
посвети изцяло и на нейната кауза, и на делото й.  

Подобно на крайно деликатната и изключително дискретната 
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парфюмерийна, и политическата „алхимия” също се базира на прекалено 
деликатни основи, компоненти; на изключителни способности за диск-
ретност, понякога даже и на пълна конфиденциалност; на много умело 
подбиране и смесване, внимателно отношение и обработване на изход-
ните съставки; на отлично познаване на техните свойства и възможности 
да си паснат, или – обратно, – да си пречат една на друга; на невероятно 
въображение и изключителна интуиция, а също така много зависи и от 
наличието, и от усъвършенстването на превъзходна, но и плодовита ан-
тиципация – умело предугаждане какво може, или трябва да се случи, 
или получи; на къртовски труд, който понякога може да се ниже по про-
тежение на много години, при това без сигурната гаранция, че в края на 
краищата ще донесе и успехи.  

Също както при най-известните, реномираните парфюмерии, и в 
политиката има немалко случаи, при които препредаването на знанията, 
секретите, технологиите и уменията за сътворение на оригинални одорич-
ни продукти, славещи марката си в продължение на години или десетиле-
тия, пък и на колосални богатства, се извършва в рамките на съответни 
фамилии, чрез посвещения или обричане на поколения на нейните каузи.  

Подобно на историята на парфюмерията, и в историята на поли-
тиката можем да съзрем, да чуем или да прочетем за наличието на извес-
тна „професионална аристокрация”, която не само потомствено съхра-
нява и препредава тайните, или постиженията на тези професии, но съ-
щевременно е и задължена по принцип, или заради фамилната чест, или 
пък заради протяжния авторитет на традицията да усвоява, да умножава 
професионалната мъдрост и опитност на своите предходници, и да ги за-
вещава на потомците си. 

Дотук виждаме, че колкото и неимоверно далечни, или пък пре-
калено различни, крайно несъвместими и обезкуражително несходни да 
изглеждат – поне на пръв поглед, – парфюмерията и политиката, всъщ-
ност, обаче, те – внимателно мислени и преценявани от една друга глед-
на точка, – притежават и немалко общи, или пък допирни точки. 

Това обстоятелство съвсем не бива обаче да ни подвежда или да 
ни заблуждава. Между парфюмерията и политиката съществуват и прека-
лено много различия, несводимости една към друга, базиращи се и върху 
иманентните специфики на всяка от тях. Най-лесно е да кажем, например, 
че парфюмерията винаги е субтилна, докато политиката в повечето случаи 
на своите проявления не може да се похвали с такова качество.  

Знаем, че субтилното е нещо фино, крехко, изтънчено, същевре-
менно много остроумно или оригинално, несводимо до елементарност, 
семплост, пошлост и тривиалност. Едва ли имаме основание да твърдим, 
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че политическите феномени са възнаградени или благословени да при-
тежават подобни разностранни, заедно с това и полярни свойства. Поли-
тиката често е елементарна, просташка, семпла и пошла. Тя е отегчител-
но банална в своите непрестанни, сякаш непроменими повторения, пък и 
неизтребими тавтологии. Тя не винаги намира за своите каузи и въплъ-
щения единствено оригинални умове и фини души, всеотдайни на кауза-
та сърца и непреклонни воли. В нейните селения често пребивават или 
задълго се застояват тъпоглавци и твърдоглавци; вманиачени или мало-
душни същества; осезаемо комплексирани или акцентуирани психически 
индивиди; всевъзможни публично събитийни воайори или фланьори; 
световно неизвестни или случайно изникнали от небитието персони; по-
рочни и безконечно алчни лица или групи; ала и нещо повече: че каузите 
й са опръскани с безумия, насилия, страдания и кръв – все неща, които са 
иманентно противни и прекалено далечни на парфюмерския труд.  

За разлика от духа, облика и битието на парфюмерията, полити-
ката твърде често е неимоверно коварно, традиционно перфидно или до-
ри очевадно перверзно, понякога даже и крайно цинично, отвратително, 
или гнусно занимание, което разкрива не толкова красотата или финеса, 
колкото грозотата, нескопосаността, арогантността и бруталността на 
душевността, на тоталната липса на морални и професионални доброде-
тели, а – обратно, – флагрантно, тщеславно, нагло и даже самодоволно 
излишество на всевъзможни недостатъци и пороци в съзнанието, душев-
ността, облика и поведението на нейните субекти или публични „актьо-
ри”. Затова – противоположно на феноменологията, историята на пар-
фюмерията, която обикновено се възнаграждава с усмивки, възхищение 
и радостни чувства, – политиката често прави неща, от които на човек се 
смразява кръвта, настръхват косите, а нейните постижения нерядко се 
посрещат със заплашителни възгласи, жестове и дела. 

Ако е тривиално срещите с продуктите на парфюмерията да пре-
дизвикват добро настроение, осезаемо повдигане на духовния патос, до-
ри еуфория в душевния свят на човека, то в политиката далеч по-чести и 
по-сигурни са срещите с лошото настроение, с неудовлетвореното или 
даже с накърненото самочувствие, с прекалено грубо или перфидно по-
тъпканите самооценки и чувства, с нескритите изблици на негодувание-
то, гнева или с омразата – все неща, които сякаш са persona non grata за 
селенията, или владенията на парфюмите. 

За разлика от парфюмерията, политиката обикновено не работи с 
бели ръкавици, нито с изумително прецизни везни. Тя често не спазва 
прекалено стриктно своите катехизиси, а винаги е готова или способна 
да престъпи, да потъпка и своите канони, ако има изгода.  
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Ако парфюмерията е извънредно придирчива към собствения си 
авторитет, към публичната си репутация, към професионалното си рено-
ме, подобни щрихи от портрета на политиката не винаги могат да се ви-
дят толкова често, но и във внушителни мащаби. 

Точно обратното, – политиката твърде често не държи на своята 
или на дадената дума. Тя е склонна да нехае, да обезобрази, дори да по-
тъпка конюнктурния си авторитет, стига това да й обещава моментно не-
обходима индулгенция или добра бъдеща инвестиция. За нея публичната 
репутация е всичко в дадена ситуация или в моментния контекст, дори 
когато тя е имунно и органично несъвместима с изискванията за нейното 
морално реноме и битие. 

Парфюмерията винаги изисква изключително уважително, дори 
почтено отношение към своите (реални или потенциални) клиенти, осо-
бено към онези, който са дълготрайни поклонници или пък са и „живата” 
реклама на нейните постижения и успехи. Тя прави всичко по силите и 
възможностите си, за да задържи и дори да увеличи тези кохорти от ин-
дивиди или социални групи, които са впечатлени, заинтересовани от нея.  

В отличие от тези нейни канони и традиционни практики, Поли-
тиката обикновено много не се церемони със своята – реална или потен-
циална – клиентела. Тя не винаги е склонна, а още повече пък и способна 
да твори и увеличава постоянно уважение към себе си и към своите про-
дукти. Тя в много случаи не се основава на почтено отношение към оне-
зи, които проявяват внимание, потребност и интерес от нейните услуги. 
В немалко случаи, за да защити интереса, статуса и привилегиите на по-
литиците и управниците, тя е готова и способна напълно да жертва на-
деждите и симпатиите на тези, които са й осигурили място под слънцето 
и предоставили временни/трайни властови ресурси в ръцете й. 

Ако трафаретно парфюмерията разчита на доверието на своята 
клиентела, политиката много по-често си служи с недоверието, със спе-
кулациите и манипулациите на публичното или на персоналното човеш-
ко доверие и неодобрението към нейните ценности и сценарии. 

Парфюмерията никога не си служи с груби методи, не оказва 
каквото да е насилие, нито изтръгва с изтезания или поне с коварства 
обещания, секрети, тайни и успехи, в отличие на политиката, за която 
използването на подобни средства и прийоми е често тривиалност и ба-
налност, или пък закономерности и неотменен категоричен императив. 

Естествено, пребогатата и прелюбопитната история на парфюме-
рията съвсем не е напълно лишена от коварства и насилия, от преследва-
ния и подкупи, от лъжи и измами, които преизобилстват тогава, когато 
някой се стреми и опитва да разкрие, или открадне нейните секрети, и да 
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отстрани дадени парфюмерийни субекти от конкуренцията. 
В такива случаи обаче винаги се оказват замесени – пряко или 

косвено – лица от „върховете” на политиката, или властниците, които 
искат парфюмерията да работи в тяхна изгода.8 

Не случайно историята познава и необикновени случаи, при кои-
то управници са склонни или нетърпеливи колкото може по-скоро, и по-
лесно да създадат, да прокарат в парламентите и в държавните учрежде-
ния закони, разпоредби, постановления и наредби, чрез които да облек-
чат проучването, а и присвояването на секретите и успехите, но чрез тях 
на реалните, или на потенциалните богатства на знакови парфюмерски 
фирми. Историята знае и казуси, а и събития, когато се предизвикват по-
литически напрежения, дори военни провокации; когато се замесват сек-
ретни служби или милитаризирани институции, за да осигурят на поли-
тиците и властниците достъп до парфюмерните тайни. 

Ако в днешния – тотално опазарен, – свят всичко се превръща в 
стока и бизнес, а политиката също не е спасена от подобна напаст и 
участ, можем ли да твърдим с чиста съвест, че парфюмерията продължа-
ва да живее в свой собствен, идиличен свят и води живот, който с нищо 
не провокира, не привлича вниманието, интересите и ламтежите на по-
литиката?! В много случаи Политиката не е другото, но е противополож-
но лице на Парфюмерията. 

Следователно, парфюмерията през всички исторически епохи и 
типове общества винаги е търсила, но и намирала начини да се доближи 
до политическата власт, да се възползва от вниманието, интересите, сим-
патиите, опеките или протекциите на знакови държавници и политици, 
даже и да се надява на техните меценатски услуги или деяния. 

При това положение, защо тогава и Политиката да не може со-
лидно да разчита на съ/ответни благодарствени – дадени било в аванс, 
или пък впоследствие, – жестове, на дълбоки – публични, или дискретни, 
знайни само в затворени среди, или съсловия, – реверанси от страна на 
Парфюмерията и нейните жреци? Още повече, че подобен въпрос съвсем 
                                                 
8 На специалистите по история на парфюмерията са добре известни реди-

ца случаи, когато знаменити властници са използвали всички средства и 
прийоми, за да се доберат до тайните и богатствата на големи парфю-
мерски фамилии. Емблематични в това отношение, например, са проя-
вите на прословутия кардинал Ришельо, който не се спирал пред нищо 
или никого, за да примами, подкупи или насили най-добрите италианс-
ки парфюмери да му предадат своите професионални секрети, да рабо-
тят за него, и да пренесат своите лаборатории и търговии на френска те-
ритории, където негови хора биха могли да ги контролират. 
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не трябва и чака продължително някакъв уклончив или положителен от-
говор. Това е въпрос, който е реторичен, чиито отговори или практичес-
ки решения са отдавна предизвестени. 

Точно тук и сега обаче, е наложително да се направи една много 
важна бележка. Ако Политиката проявява сериозен и траен интерес, спе-
цифично увлечение към тайнствата на Парфюмерията, това още съвсем 
не означава, че тя е непременно склонна или способна да спазва всичките 
канони и трафарети на последната. Че е напълно готова и изпълнена с 
желания, а и воля да вземе всичко от тайните секрети на парфюмерията. 
А това, на практика, означава, че интересите, връзките, отношенията и 
реакциите на първата към втората са винаги условни, относителни, ко-
нюнктурни, утилитарни, инструментални и комерсиални. 

Политиката съвсем умишлено, явно или завоалирано пробира и 
експлоатира само тези страни и прийоми на Парфюмерията, които могат 
да са й гарантирано полезни. Тя проявява неистов, принципен, чисто 
професионален интерес и страстни желания към изкусителните качества 
и потенции, към съблазнителните техники и практики на парфюмерий-
ното изкуство или дело. Тя се впечатлява, вдъхновява или завижда на та-
ланта на парфюмерията да превръща по доброволен и съзнателен начин 
своите клиенти в отчаяни пленници на нейните стоки. 

Тъкмо по тези причини или на подобни основания се гради и стран-
ната реалност на връзките и взаимните употреби на парфюмерията от поли-
тиката, но пък и обратното. Затова човек не бива изобщо да се изненадва 
или учудва, когато понякога (исторически или всекидневно) му се случва 
да се среща с такива политически феномени, които прекалено силно му на-
помнят, или приличат на парфюмерийни продукти, или услуги. 

Никак не е случайно и обстоятелството, че политиците твърде 
често се стремят и опитват всячески на напомадят своите идеи, послания 
и властови прояви; да гримират и фризират своите – иначе неугледни, 
неатрактивни или даже много противни, – персонални, пък и обществе-
но-политически физиономии; да прибягнат до най-различни козметични 
услуги и средства, само за да прикрият своите недостойнства, недостатъ-
ци и пороци, а вместо тях да придобият атрактивни и привидни публич-
но приемливи, социално одобряеми фигури; да се опитват (чрез полити-
ческия макиаж) да се префасонират, да подмамят и заблудят, да излъжат 
публиките си за своята истинска същност и пр.  

Съвременният свят, революциите във високите технологии раждат 
нови простори и пространства за обонянието, пък и нови олфакторни фе-
номени, липсвали преди. Днешните високотехнологични, виртуални, ди-
гитални и интерактивни светове като че ли са напълно и обективно лише-
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ни от присъствията, действията на аромати и миризми. Социалните мрежи 
нямат собствени, единствено уникално присъщи за тях, аромати от естест-
вен или изкуствен произход. Дигиталното общуване между хората в тях 
вече и не се нуждае от присъствието на разнообразни естествени олфак-
торни съставки, макар че доста често неговите вербални кодове или конст-
рукции са твърде силно напарфюмирани и преднамерено миризливи в се-
мантично, семиотично и комуникативно отношение. Изкуствено, плура-
листично конструираните идентичности на нетмена не се нуждаят от съот-
ветни (индивидуализиращи го и автентични само за него самия) мирисови 
ефекти. Човекът от мрежата е безтелесен, поради което няма и не се нуж-
дае от собствен мирис. Той реално не притежава обективни плътски ха-
рактеристики, които пряко да влияят на неговите кореспонденти. Дали на 
десетина метра или на хиляди километри намиращи се, общуващите по-
между си хора не се интересуват от „изпаренията” на чуждата плът.  

Ако някога Едвард Григ напълно сериозно е твърдял, че неговите 
музикални творби носят несъмнения мирис на треска, днес съвременните 
или още повече пък и постмодерните творци въобще не искат, или дори 
изпитват ужас да не би техните „феноменални произведения” да се асо-
циират с някакви – природни/изкуствени – миризми. 

Тези казуси не означават, че със съвременните технологии не мо-
гат да се създават по изкуствен начин желани от техните потребители 
олфакторни ефекти, влияния.9  

В съвременната индустрия, сферата на услугите също се експло-
атират разни олфакторни инструментариуми, които спешно да алармират 
за и успешно да блокират произшествия. 

Нещо повече, с високотехнологични апаратури се правят научни 
и експериментални изследвания, при които миризми на определени тъ-
                                                 
9 В съвременните, високотехнологично оборудвани киносалони, първо-

начално само в Япония, а после и в редица други най-развити държа-
ви, вече се инсталират специални апаратури към персоналните седал-
ки на зрителите, които провокират по време на прожекции на филми 
съответна поява на синхронизирани със сюжетната линия олфакторни 
явления, на кореспондиращи на отделния епизод аромати и миризми. 

 Преди година японски изобретатели конструираха и първия прототип на 
телевизор с одориращи ефекти. В корпуса на телевизора има вграден спе-
циален флакон с различни газове, които в зависимост от фабулата на дадена 
емисия се задействат. Така през четири отвърстия, поставени отстрани на 
монитора, тези миризми се изпускат и влияят на телевизионните зрители. В 
края на 2014 г. излезе и новината, че японски конструктори са създали и 
първия IPhonе, притежаващ устройство за пръскане на дадени благоухания. 
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кани или на екстракти от жлези се използват като достатъчно сигурни 
индикатори за дадени типове заболявания, или аномалии. 

Характерът и спецификата на възприятията и реакциите на много-
образните аромати/миризми в природата, света и живота могат да бъдат, 
но и са съвършено различни за конкретните им субекти – индивидуални 
или групови. Те определено зависят както от генетичния код, от биологи-
ческата наследственост, така и от естеството и особеностите на социализа-
цията, от особеностите на възпитанието и хабитуса на техния субект. 

Известно е, че представителите на различни раси и етнически 
общности, привържениците или противниците на отделни култури, ци-
вилизации, религии и противоположни идеологии могат да усещат, оце-
няват и реагират по нееднакъв начин на наличията и въздействията на 
дадени аромати/миризми, понеже за тях тези олфакторни субстанции 
имат коренно друга смислова и ценностно-нормативна валентност или 
мисия дори и в пределите, или в условията на един и същи социален кон-
текст, или пък казус. Затова едни и същи по източник, естество и специ-
фика на своите консистенции мириси са в състояние да предизвикат ко-
ренно противоположни човешки – индивидуални или общностни – реак-
ции, силно зависими от валидния за субектите им социален контекст, от 
културното равнище, социалната среда и атмосфера на моментните им 
притежатели. Аромати или миризми, които за едни социални субекти са 
поносими, приятни и даже благоуханни, за други са неприятни, повече 
или по-малко непоносими, и отвратителни.  

Тези специфични особености и закономерности няма как да не 
попаднат – пряко или косвено – в периметъра на вниманието, а и на ан-
гажиментите на идеологиите/политиките, за да бъдат селектирани и екс-
плоатирани за цели и интереси, доста чужди на началните им. Така идео-
логическото и политическото „парфюмиране” на определени обекти или 
субекти трябва многостранно да се възползва от онова, което природата, 
генетиката, историята и културата предлагат в и чрез своите хилядолет-
ни, или вековни съкровищници или традиции. 

Възприятията, оценките, преживяванията или реакциите на ед-
накви миризми и аромати са зависими и от цялостното здравословно 
състояние, а също и от моментния психичен статус на техните субекти. 
Съществуват болестни състояния, при които емоциите и действията на 
субектите им под въздействие на еднакви аромати и миризми са диамет-
рално различни, и които предизвикват съвсем противоположни логичес-
ки визии за естеството и особеностите на поносимост или на въздействи-
ята им върху организма. Тези особености също се взимат под внимание 
от страна на идеологическите и политическите демагози, популисти, 
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спекуланти и манипулатори, които се възползват от тях, за да прокарат в 
публичното време-пространство своите (явни или потайни) сценарии. 

Възприятията, оценките и преживяванията на конкретни аромати 
или миризми зависят не само от обективността на техните източници или 
разпространители, а преди всичко от „царството” на субективността, на 
психиката или съзнанието, на ценностните ориентации, вкусове, на емо-
ционалните състояния, настроения и социалните нагласи на лицата или 
групите, които ги разпознават и по даден начин реагират на тяхното при-
съствие и влияние. Затова олфакторните феномени притежават огромно 
въздействие върху живота, жизнения свят на социалните субекти, над ко-
ито те оказват влиянията си. Поради това е напълно естествено всеки со-
циум и всяка култура да се изследват и откъм такъв, привидно изглеждащ 
и като твърде екстравагантен, или доста рядък ракурс. А тъй като полити-
ката и идеологията изключително много се интересуват и възползват от 
особеностите на човешката психика и съзнание, няма как да не проявяват 
съответно внимание и интерес и към невероятно изкусителните опции, 
екстри, мостри или услуги, които олфакторните свойства и феноменоло-
гии в различни сфери на природния и обществения живот на човека пред-
лагат в недостатъчно използвани качества/количества. Винаги заигравай-
ки или дори преигравайки със субектността и субективността, политиката 
и идеологията (по презумпция, или от чисто меркантилен интерес) следва 
да се ориентират към, а и да експлоатират мирисови атрибути на реалния 
и символния свят. А това, другояче казано, твърде много прилича на 
твърде усърдните стремежи, опити и практики на парфюмерите, които 
също така страстно желаят, а пък и всячески се опитват да спечелят вни-
манието и одобрението на своите (реални и потенциални) клиенти. Нима 
обаче не е такава и съдбата на идеолозите, или на политиците, които също 
дават мило и драго, за да прибавят още поклонници и поддръжници на 
техните идеи и планове, или пък да попречат и на своите конкуренти да се 
сдобият с успехи в подобни начинания?! 

Няма в историята, пък и в нашата съвременност такава политика 
или идеология, която да не притежава и излъчва в публичното/частното 
време-пространство на хората съответни миризми – реални или символ-
ни, традиционни или иновативни, колосални или микроскопични, – кои-
то да не влияят на психиката, съзнанието, поведението и битието на при-
вържениците им, или – обратно – на техните опоненти и явни противни-
ци. Когато днес се твърди, че тоталитаризмът притежава и разнася свои-
те опасни, вредни и дори гибелни изпарения по всички посоки, до всички 
кътчета на човешката душевност и битийност, не бива ли да се опитаме 
да проучим, опишем, анализираме и обясним защо, как, кога и къде, до-
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колко и от кого тези специфични миризми се възприемат, или се отричат. 
Но същото е и по отношение на демокрацията, която в нашите съвре-
менни реалности и условия е очевидно твърде компрометирана, неста-
билна, частична или пък дори агонизираща. Затова, може би, следва да 
проучим и интерпретираме (с научни методи и средства) защо, как, отко-
га, къде и заради кого демокрацията губи своите предишни исторически 
и социокултурни аромати, но започва все повече да вони и смърди. Не 
може ли при тези нейни одиозни тенденции и феноменологии да се пос-
тавят и въпросите: дали нейните предишни „парфюмерийни” логики, 
техники и практики не са и вече (исторически, и екзистенциално) амор-
тизирани; дали историческото продължаване на властовия мандат на 
господстващи в нашата съвременност политико-олфакторни критерии и 
трафарети няма да обуслови, а и катализира още повече сериозни, и дъл-
готрайни увреждания на човешката природа; дали и динамично проме-
нящите се вкусове, и нагласи на съвременните хора не се нуждаят от съв-
сем различни политически парфюмерии, от коренно други смислови и 
ценностно-нормативни „козметики”, които да импонират и съдействат за 
здравословното функциониране на техните жизнени светове?  

Eто защо е обясним, но пък е и разбираем взривът на научно-
теоретическите интереси, изследвания и произведения, които са посвете-
ни на подобни необичайни симбиози на одорологията с проблемно-
тематичната насоченост и ангажираност на различни науки, в т.ч. и твър-
де много с представителствата на ред дисциплини от обществените науки. 

За съжаление, в съвременната българска научна литература няма 
нито едно такова изследване, макар че този тип проучвания биха дали 
твърде много нови и полезни неща за разшифроването и обясненията на 
потайностите на ред исторически феномени. Нашето бурно и преломно 
историческо време, а и преобразуващото се в него общество съвсем не са 
лишени или спасени от подобни мирисови апликации или пък индика-
ции. Затова е и непонятно, а дори е и непростимо учените ни да не проя-
вяват любопитство и интерес, да не отделят внимание и време за сериоз-
ни разкрития в тази особена сфера. А и който се осмели да твърди, че 
злополучният преход към демокрация у нас изобщо не мирише, не се 
съпровожда от огромните ерупции на всевъзможни – естествени или из-
куствени – миризми или аромати, или е наивник, или е глупак, или пък 
вече съвсем умишлено прави това. 

Впрочем, именно тук и сега, може би, е времето и мястото да 
„изстреляме” една кратка поредица от въпроси, които поне досега не сме 
чували, виждали и коментирали. Въпреки неординерността на подобни 
въпроси, те имат своята актуална значимост и полезност. 
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Нима е абсолютно невъзможно да си представим, анализираме, 
обясним или интерпретираме различни – в миналото, или в настоящето – 
господстващи идеологии, а и политики като своеобразни бутици, в и чрез 
които се извършва рекламиране и продажба на съответни дискурсивни 
аромати и наративни консистенции, които да облекчават и лекуват опре-
делени части на обществения, или на персонално-човешкия организъм?! 
Бутици, в които да се предлагат и разпродават идеологемни парфюми или 
митологемни балсами, които внушават на онези, които ще се възползват и 
от техните чудодейства, че са несравними, че тези вълшебни екстракти 
ще им осигурят вдъхновение и спокойствие, дързост и сигурност, че са 
нещо повече от другите хора, които все още продължават да използват 
исторически амортизирани, пък и политически обезмирисени фикции. 

Нима политическите илюзии или социалните химери, които ня-
кои политически субекти – лидери, елити, партии, държавни институции, 
медийни клакьори и пр. – така обилно пулверизират в съзнанието и би-
тието на гражданите, не носят в себе си специфичните тонове на разно-
родни – смислови и ценностно-нормативни – консистенции, не крият 
дълбоко в себе си – умело законспирираните и пазени с цената на всичко 
– секрети за истинската им същност, за отвратителните съставки, от кои-
то те са произведени?!  

Нима идеологическите центрове, а и партийните централи поня-
кога не приличат твърде много на алхимични лаборатории, в които се 
правят неистови опити да се изобрети философският камък, еликсирът 
на властта над човешките психики или съзнания?! 

Нима в ретортите и колбите на тези алхимични лаборатории – сред 
пушеците от всевъзможни димове на предразсъдъци и предубеждения, 
или сред пламъците на искрометни вдъхновения или конюнктурни покру-
си – не се усещат миризмите на измамни намерения, на коварни трикове и 
на фалшиви отвари, които трябва да промият душите и умовете, изкустве-
но да учестят или забавят сърцебиенето на политическите субекти? 

Нима идеологическите дискурси и политически рекламираните 
наративи, официално или апокрифно създаваните и разпространяваните 
големи или малки истории не се оказват доста често сродни с парфюме-
рийни, или сходни с козметични мероприятия, с които се цели да се пре-
образят, да се направят далеч по-приемливи, по-атрактивни, но и по-
изкусителни обликът, статусът, публичният ореол, социалното реноме на 
властниците, или на техните опоненти, и противници, които също се 
възползват от подобни услуги?  

Можем ли спокойно и невъзмутимо да твърдим, че политическо-
то портретиране на субектите и обектите на определени идеологически 
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опции, визии или сценарии е и напълно лишено от (сякаш неизбежното, 
или задължителното) присъствие на съответни гримьорски техники и 
козметични процедури, на освежаване на плътта и духа на властниците и 
управниците, на разкрасяване на облика и повишаване на техния патос и 
пр.? Не сме ли днес постоянно свидетели как лица, които довчера са би-
ли никому неизвестни, а от днес са вече във властовите етажи или кори-
дори на държавното управление, са, освен всичко друго, с доста попро-
менен външен изглед, и как едва ли не като по команда се втурват да 
търсят услугите на реномирани козметолози, диетолози и прочее специа-
листи, които да „префасонират” доскорошния им стайлинг, и да ги пре-
върнат в по-атрактивни, в „по-ароматизирани” за битуващите вкусове и 
нагласи на публиките?!  

Нима елитарните идеологии и съответстващите на телеологиите 
им политики не предоставят в осезаеми качества и количества своите одо-
рични (смислови и ценностно-нормативни) субстанции единствено на се-
лектирани по определени критерии публики, докато на останалата човеш-
ка маса или биомаса се предоставят всевъзможни зловония, или поне вече 
исторически амортизирани, а и публично по-ниско котирани „аромати”? 

Нима понякога идеологията, политиката не приличат на фабрич-
но-заводски съоръжения, които произвеждат некачествена продукция, 
изпускат опасни и вредни за човешките същества емисии от (смислови и 
ценностно-нормативни) миризми, които моментно или завинаги увреж-
дат, а и унищожават съзнанието и битието на групи от хора? 

Нима сътворените или умело/нескопосано поддържаните от съот-
ветни идеологически и политически логики, практики или режими (соци-
ални, икономически, културни, исторически и всекидневни) реалности и 
нрави могат да са и абсолютно обезмирисени, т.е. съвсем неспособни да 
отделят в историческата среда и в социалната атмосфера, или да замърся-
ват обществената среда със съответни благоухания, или зловония? 

Ако разнородните и многоликите социални, политически пред-
разсъдъци винаги по своему йерархизират и типологизират човешките 
същества по определени критерии, защо да не приемем за напълно до-
пустимо, меродавно, че при тези спекулативни и манипулативни опера-
ции не бива да вземат участие и олфакторните критерии, дискурси? 
Изобщо реално съществуват ли в живота, а и възможни ли са политичес-
ки предубеждения към другостта/чуждостта, които не се удостоверяват 
със специфично „помирисване” и „намирисване” на духа и плътта на 
идейните опоненти, на реалните и потенциалните врагове?  

Имаме ли дързост или нахалство да твърдим, че в идеологичес-
ките наративи, в политическите идеали или митологии тотално липсват 
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такива пищни картини, или сюжети, от които се (или трябва да се) разна-
сят съответни смислови и оценъчни аромати?! Нима и фаворизираните 
политически идеали, или идеологически визии не рисуват, и не прокла-
мират исторически, или екзистенциални идилии, социални хармонии, 
душевни блаженства и материални благоденствия, в които изобщо не 
бива да има каквото да са присъствия и влияния на всевъзможни непри-
ятни миризми, или пък на опасни зловония – както в обществен, така 
също и в персонално-екзистенциален контекст или порядък?! 

Нима идеализираната и рекламираната (от определени политико-
идеологически визии) човешка личност и индивидуалност не обръща 
никакво внимание на евентуално притесняващите или компрометиращи-
те я в публичното/частното жизнено време-пространство ухания, а и не 
предприема съответни дезодориращи средства или не прилага очиства-
щи мероприятия, за да изглежда и на другите, а и на самата себе си като 
„благоуханна” във всеки аспект? 

Нима съществува и такъв политически вид, или екземпляр, който е 
напълно безразличен, а и пасивен спрямо наложителността, задължител-
ността постоянно – особено по време на решителни за него ситуации и съ-
бития, избирателни, или други кампании – да не търси помощта или услу-
гите на съответни дезодориращи, или ароматизиращи го средства и мани-
пулации, който да не иска да изглежда на приятен и ухаещ властник?!  

Нима нямаме право да допуснем, че политическият труд, зани-
манията с политиката също, както и при редица други жизнени дейности 
или професии, са способни да умирисват по своему човешките същества, 
да отлагат в техните съзнания, психики, поведения и бития известни ол-
факторни субстанции, които водят и до опасни последици? 

Ако преди няколко месеца учени-дерматолози и други медицин-
ски експерти доказаха чрез поредица разнообразни експериментални из-
следвания, че върху или в кожата, т.е. в епидермиса на човешкия органи-
зъм доста стабилно се отлагат – понякога и твърде дълготрайно – раз-
лични химически остатъци от използвани преди време козметични пре-
парати, нямаме ли основание да запитаме, дали в реалната или пък в 
символната „кожа” на политиците не се и съдържат подобни наслоения – 
рудименти от (много стари, или по-нови) дез/одорирания на тяхното съз-
нание, психика, поведение и битие? Още повече, че различните идеи, 
ценности, принципи, норми и идеали носят в себе си, а и излъчват при 
съществуването си известни смислови и оценъчни ухания, които, разби-
ра се, хората с различна политически идентичност възприемат и по неед-
накъв начин. 

Не можем ли да приемем като напълно възможно и съвършено 
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допустимо, че възприемането и практически системното реализиране на 
определени типове политически идеи, ценности, норми, принципи и 
властови сценарии са способни неимоверно – обективно и субективно – 
да „вмиришат”, или – точно обратното, – твърде осезаемо да „аромати-
зират” душевността; да облагородят, но пък и да „благоухаят”, или да 
„увонят” емоционалността; да „усмърдят” моралните устои, политичес-
ката сетивност, социалния облик, публичната репутация, или междулич-
ностния авторитет, а оттам вече и другите поведенческите изяви, или 
даже и цялостния жизнен свят на техните субекти?  

Нима дистанцията, бягството, отчуждението, презрението, а дори 
и омразата към реално провинили се, или преднамерено нарочени поли-
тици не притежават съответни, колкото и те да са дискретни или неко-
ментирани, олфакторни смисли или измерения?! Нали хората се плашат, 
дори бягат като от чумави от опасни, вредни за тях политици?! Нима не 
са същите намеренията на политици, които искат да злепоставят врагове-
те си? Нима унижението или позорът на политиците, или от страна на 
политиците не обуславя и съответни – повече, или по-малко релефно по-
чувствани – преживявания, или неприятни състояния, в които се разнасят 
реални, или символични миризми от въпросните събития и пр.? 

Нима историческият или актуално случващият се детритус10 на 
социални нрави и реалности, на предишни (исторически, политически, 
икономически, социални и културни) порядки не се съпровожда от при-
съствието, или от отделянето на някаква специфична миризма? 

Нима заболяването на различни „органи” на политическото тяло 
– в т.ч. не само на човека, но и на държавата – не се съпровожда и с бо-
лестни отделяния на съответни миризми, които индикират за естеството, 
степента, мащаба, динамиката и формата на пораженията? 

Затова при един тежко, продължително, хронично болен социа-
лен организъм, какъвто е държавата или гражданското общество в усло-
вията на злополучния преход, няма как да не се отделят съответни тре-
вожни, опасни, вредни изпарения от него, няма как разпадът на неговите 
тъкани и органи да не се съпровожда от повсеместно и масово усещани 
миризми, които обуславят съответни отношения и преценки за прехода.  

Нима завръщането към здравословно състояние, към пълно изле-
куване от някоя тежка и опасна политическа болест – подобно на меди-
цински лекуваната – не би могло да се увенчае и с възстановяване не са-
мо на духа, а и на приятния дъх, на възстановения вкус към живота и не-

                                                 
10 Детритус е отпъдъчният продукт от силно разрушени, изгнили, агони-

зиращи или умъртвени тъкани. 
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говите безкрайни възможности, но и необикновени изобилия? 
Нима с течение на времето, с изхабяването на нещата, с износва-

нето на сетивата, с амортизацията на критериите и техниките за тяхното 
установяване или използване не се променят и одориращите, или дезо-
дориращите капацитети на различните феномени? 

Нима тежкият, спареният, прокисналият мирис на определени 
исторически времена, реалности и нрави не пропива по своеобразен на-
чин душите и битието на хората?  

Не бихме ли могли да представяме, анализираме и обясняваме 
(под този толкова необичаен ракурс) и политическите предразсъдъци?11 
Нима те не са и такива социокултурни феномени, в които е утаена, или от 
които се разнася известна смислова и ценностно-нормативна миризма? 
Нима предразсъдъците не потвърждават редица особености и закономер-
ности в човешкото обоняние – това, че техните притежатели винаги твърде 
остро и болезнено усещат, или си внушават за качествено-количествените 
референции на чуждите идентичности и на „уханията”, които се разнасят 
от тях, от техните прояви, но същевременно субектите им изобщо не възп-
риемат, осмислят и чувстват своя мирис, манталитетната и маниерната си 
воня, излъчваната от тях социална или морална смрад? 

Ако човек противопоставя, изкуствено и умишлено разполага на 
полярни позиции (в оценъчните си скали) „своята” и „чуждата” идентич-
ност, той съзнателно или несъзнателно, субективно и неравноправно ги 
оценява и тълкува, в т.ч. и спрямо тяхната комплексна сетивна природа и 
проява, в която влизат и нейните обонятелни аспекти. По тази причина 
винаги предразсъдъчните рисунъци или портретирания на другостта и 
чуждостта сервират определени опции, или визии за олфакторните атри-
бути, но и изяви на различния социален тип, или на неприемливия, не-
търпимия за „Аз-а” чужд индивид. Както за белия расист чернокожият 
(по презумпция!) мирише на лошо и дори противно смърди, така и за ли-
бералния, а и за консервативно настроения псевдо-демократ левите иден-
тичности – комунисти, социалисти, еколози, анархисти и алтерглобалис-
ти – винаги са декорирани или презюмирани с определени, разбира се, 
крайно неприятни миризми. Нима не сме били свидетели на многоброй-
ни случки или на неблагозвучни послания от различни медии, че кому-
нягите вонят, че миризмата им следва да се прочисти от държавата и об-
ществената среда? Нима не сме виждали, чели подобни лозунги или не 

                                                 
11 За специфичните мирисови ефекти на „своята” или на „чуждата” чо-

вешката природа в предразсъдъците виж подр.: Мизов, М. Политичес-
ките предразсъдъци. Политологически ескизи. С., 2009. 
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сме слушали такива възгласи при протестни митинги, граждански вериги 
и съпротиви срещу различни леви управления?! Нима не сме чували по-
добни констатации или присъди от студията на прехвалени и уж полити-
чески неутрални медии, които зад гърба на привидния си публичен авто-
ритет се договорят и най-сервилно обслужват едни или други партийни 
централи, едни или други управници, независимо от и въпреки техния 
идеологически цвят, или породата им?!  

Нима сме изцяло лишени от каквито да са възможности да мис-
лим или да си въобразяваме, че определени типове идеологии и видове 
политики, при съответни, обективни обществено-исторически условия, 
времена, социални контексти или пък типажи, са напълно годни да фор-
мират, или да развиват съответни видове политическо обоняние, или 
конкретни форми на социална чувствителност, а и кореспондиращи на 
тяхната природа прагове на поносимост или на нетърпимост към проти-
воположни на тях идейни визии, ценностно-нормативни вкусове, или 
към публични/персонални жизнени трафарети, към толкова разнородни 
и противостоящи на тяхната визия традиции или практики? 

Или пък – точно обратното, – че истински демократичните и ху-
манистично ориентираните идеологии и политики (като цяло) са напълно 
готови и по своему способни да осъществяват и производство, разпрост-
ранение, обмяна, а и доброволна (не принудителна) консумация на най-
разнообразни, но и същевременно „ароматни” за човешката природа 
(смислови и ценностно-нормативни) консистенции, на исторически реал-
ности и обществени нрави, които „ухаят”, а и се отразяват положително 
на жизнения свят на човешките същества?  

Ако съвременните форми или днешните равнища на публична и 
лична хигиена изискват подбори и употреби на всевъзможни химикали, 
очистители и обезмирисители даже за най-интимните домашни места, как-
вито например са тоалетните, не можем ли да мислим, че подобни риго-
ризми и манипулации са валидни и за политическите клозети, които се на-
мират в менталността и маниерите на определени властници, управници?  

Нима подобни властници или управници не се стараят и неис-
тово опитват да замажат, да прикрият, да оправдаят своите вонящи идеи 
и смрадливи деяния с напудрени слова, а и с напомадени фрази, с пар-
фюмирани идеологеми, с ароматизирани апели и обещания?  

Нима логиката и практиката на знаменитите Потьомкиновски се-
ла е само някакъв избледняващ спомен или рожба на прекалено развин-
тено художествено въображение, а не са реална практика и неотменен 
аксесоар на менталните и маниерните ревери на домораслите ни полити-
ци и политикани, които правят едно, а говорят съвсем друго? И няма ли 
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прекалено много – сносни или нескопосни – аналогии на тези знаменити 
села в политическите инструментариуми, които искат да заблудят и из-
лъжат гражданите?  

Нима повечето родни политици и идеолози упорито не ни внуша-
ват или настойчиво не се опитват да ни убеждават, че искрено и гаранти-
рано ни водят към обетовани земи, към райски блаженства и към матери-
ални благоденствия, подобни на скритите в пещери съкровищници, за от-
варянето на които е и необходимо само да вярваме в, а и да повтаряме 
партийните повели и идеологемните пароли от типа на „Сезам, отвори 
се”? Пещери със съкровищници на несметни богатства около които, оба-
че, се разпростират пясъците на пустинята на човешките съдби и трагедии 
в един суров, но и миражен свят. Ако трябва да вярваме на тази древна 
арабска приказка, не бива ли и да размислим над факта, че в нейните род-
ни места, там, където тя се е родила и откъдето е поела по чудните дру-
мища към целия свят, властта винаги е била обвивана в мъглите или об-
лаците на мистични благоухания, зад които са се прикривали коварни и 
зловонни сценарии? И че този дух и дъх по някакъв странен, необичаен 
начин се е пренасял с метафорите или с поуките на приказното описание 
и повествование и в днешните наши времена, нрави? Чисто и просто, за-
щото Властта, когато и където и да се проявява, никога не се лишава от 
своята неизменна природа, от присъщата й извечна, а пък и фатална уни-
версалност! Именно по тази причина на Властта, т.е. на Политиката по 
необходимост се налага постоянно да променя своите идеологемни пар-
фюми или митологемни одеколони, своите вербални дезодоранти и дис-
курсивни одоранти, без при това да е способна да промени истинското си 
лице, което обикновено само се опитва (колкото може повече) да скрие. 

Тъкмо затова са и толкова големи изненадите, или така горчиви 
разочарованията на гражданите, когато след – повече, или по-кратко – 
време усетят, че зад приказно красивото словесно лице на Властта или 
Политиката се крие отвратителната глава на Горгона, която със слузес-
тите си намерения и с окървавените си ръце прекършва човешки съдби. 
В такива кобни моменти човек неволно усеща как само за един неконт-
ролируем от него миг внезапно се разсейват фалшивите аромати на все-
възможните политически фикции и илюзии, които са били градени, нат-
рапвани дълги години, понякога даже десетилетия или цели векове, и ко-
ито са го упоявали, държали са го сякаш в много дълбока хипноза. 

Мигновенността на обонятелния усет или обстоятелството, че за 
проверка на обонятелните „свидетелства” не е нужно продължително 
време, предполага и възможност за известно объркване, заблуждаване на 
субекта при неточна преценка за мириса. Тази закономерност или вероят-
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ност се демонстрира в родния злополучен преход още в самото му начало. 
Тогава гръмогласни политици демагози и популисти заливат обществе-
ността с обещания или твърдения, че на освободеното от смърдящия то-
талитаризъм общество е нужно съвсем кратко историческо време, за да 
успее да влезе в, да поглъща с пълни гърди приказните аромати на демок-
рацията и свободната пазарна икономика. В онова, изпълнено с розови 
мечтания и шоколадени представи за историческия преход, време никой 
не представя на възбуденото гражданско мислене, чувство и поведение, 
че за да се стигне до „райската градина” на истинската демокрация, дър-
жавата, обществото и нацията трябва да заплатят изключително тежки 
цени, да дадат огромни жертви, да понесат невероятни страдания, да из-
питат безброй разочарования. Затова в зората на прехода сме свидетели 
не толкова на вдишване на истински, реални аромати на демокрацията, 
колкото на неосъзнато или съзнателно вдишване на упойки, на особена 
авто-анестезия, която да притъпи съмненията и страховете от дългия път, 
който предстои да бъде преминат, да не се почувстват в пълна степен и 
форма истинските болки от радикалната историческа „операция” или об-
ществена трансформация на социума и нацията. Едва доста по-късно, ко-
гато омарата или миражът на подобни сладки, упоителни илюзии се раз-
сейват, когато преходът реално, на практика показва своите зъби и нокти, 
своята безпощадност и жестокост, едва тогава политиците започват да из-
ползват, или да се оправдават, с прозрението на Ралф Дарендорф, че пътят 
към истинската демокрация е като път през пустиня, труден и мъчителен, 
страшен и платен с големи мъки, лишения и страдания, с неочаквани, но 
потресаващи жертви, че е път през Долината на сълзите. 

На всеки нормален човек е пределно ясно, че уханията на пусти-
нята не са като тези на приказните идилии и на благоуханията в чудната 
аркадия на градината на Едем, а и че, принудително минавайки през До-
лината на сълзите, човек се оказва неимоверно смутен, объркан, психи-
чески и морално разколебан, а това неизбожно влияе на неговото обоня-
ние, по-точно на неговото социално, политическо или гражданско обо-
няние към миризмите на историята и всекидневието, в които му се нала-
га да живее, или пък даже по-скоро да оцелява.  

В крайна сметка, всички политически илюзии и идеологически 
химери съдбовно се нуждаят от съответна анестезия, от всевъзможни 
упойки и провокирани от тяхното действие ограничавания на свободното 
– физическо и социално – обоняние на човека. А пък анестезираният чо-
век не е адекватен, той не живее в и не чувства истинската реалност. Не-
говото обоняние е подвластно на упойващата субстанция и ограничено 
от маската. Затова той е способен изцяло да се подчинява на командите 



156 

на своя анестезиолог или хипнотизатор. Подобна забавна картина може 
да се види в кабинета на хипнотизатор, или на сцената на някой цирк, на 
която последният прави своите, зашеметяващи за публиката, сеанси. Тя 
може обаче да се разиграва и в истинския живот, но тогава вече съвсем 
не изглежда толкова забавна за пациента, който може да бъде общество-
то, отделни групи от него, които – попаднали под въздействието на 
упойка и хипнотични манипулации, – вече са лишени от нормално съз-
нание или самосъзнание, както и собствената си воля.  

В историята или в нашата съвременност няма такова политичес-
ко, или социално инженерство, което да не се възползва от, и което да не 
произвежда, разпространява и легитимира консумациите на всевъзмож-
ни идеологически, или политически „аспиратори, ароматизатори, конди-
ционери”, които трябва да освежават и поддържат съответна атмосфера и 
среда, определена температура и влажност за социалните ценности, нор-
ми. Новият свят, желаните реалности или дължимите нрави трябва да 
предлагат на човека доста по-различна жизнена среда, но и социална ат-
мосфера, които и да ухаят по своему, а субектът в тях следва да промени 
своето, да се сдобие с друг тип социално обоняние. И ако твърде често, 
вместо за социално инженерство, чийто образ е доста студен и технизи-
ран, се говори/пише за историческо или социално градинарство, неми-
нуемо би трябвало да се замислим, че градинарството е тясно свързано с, 
а и обречено на изкуствени промени на мирисовия пейзаж и климат в со-
циалните пространства и системи, в които се случва.  

Това е друга страна на въздействието над, на подчинението на 
човешкото обоняние. Ако упойката и анестезията се осъществяват чрез 
газообразна или течна субстанция, въпросните аспиратори, ароматизато-
ри и кондиционери са твърда техническа система. По свой начин, чрез 
съответна апаратура те също така влияят мащабно на човешкото обоня-
ние. Нали за всяка (истинска или имагинерна) реалност, за всяка форма 
на живот са нужни и съответни благоприятни климатични условия, оп-
ределена жизнена среда и атмосфера? А когато именно такава среда и 
атмосфера липсват, или са абсолютно невъзможни, тогава идва звездният 
час и златните шансове на тяхното изкуствено, въображаемо сътворение 
и публично разпространение, на тяхното семантично и символно пар-
фюмиране! Това златно правило никога не се забравя, нито се пренеб-
регва от политиката и нейните свещенослужители, и службогонци, които 
винаги са петимни, способни да го изпълнят. И, както превъзходно зна-
ем, няма свещенослужители, които да не използват за своите публични и 
съкровени тайнства съответни процедури, разчитащи на точно определе-
ни благовония. Така, както липсват и службогонци, които да не усещат 
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привлекателния и упоителен аромат на властта, на нейните облаги и 
привилегии, или на „обетования рай” на по-високия служебен статус, 
или пък на шеметната политически, или друга кариера. 

Историческото и политическото конструиране на нови светове и 
жизнени форми по необходимост включва и съответни, макар и твърде 
слабо забележими, ангажименти към техните олфакторни характеристи-
ки и въздействия върху разни човешки същества. Всеки нов (бленуван и 
импозантен) свят трябва да привлича (освен с всички останали атрибути) 
и със специфичните си благоухания, които да облекчават и вдъхновяват 
човешката душевност и екзистенциалност, с отличаващи го мирисови 
интериор и дизайн.  

Преобразяването на историческия ландшафт, на обществения 
пейзаж или климат винаги се съпровожда и от съответни публично атрак-
тивни сценарии, а и мероприятия, чрез които средата и атмосферата тряб-
ва да променят съществено своите олфакторни свойства или влияния. 
Подобни телеологии винаги присъстват (макар и твърде дискретно) във 
всички управленчески платформи или програми, във всички идеологи-
чески, или партийни проекти. Те са органична част от визиите за демок-
ратизация и хуманизация на дадения социум. 

Открай време е добре известна – при това и като неподлежаща на 
съмнение, или на каквото да е опровержение – сентенцията, че парите не 
миришат. Ала истината е, че въртящите се в съответен оборот пари ви-
наги са солидно просмукани и с миризмите на човешките драми, които 
са непосредствено или опосредствано платени за и чрез тях. По аналоги-
чен начин можем и да твърдим, че и властта не мирише, но и това също 
ще бъде твърде неточно, крайно невярно, много несправедливо, фалшиво 
и даже предвзето съждение. Чисто и просто, защото властта не само тво-
ри и разпространява, но и се къпе, облива и потъва, дори се удавя във 
всевъзможни – измамни и фатални за самата нея, – миризми. Но няма и 
как другояче да бъде, след като Парите и Властта обикновено са в прека-
лено интимни взаимоотношения, които обуславят и катализират и техни-
те мирисови обмени. Изкусителните аромати на Властта попиват в чудо-
дейната материя на Парите, а гнусната миризма на последните се оказва 
способна да „ароматизира” властовите очаквания.  

Ако има нещо, което е извън всяко съмнение, извън каквото да е 
подозрение, което да е абсолютно сигурно, това е неизтребимият мирис 
на Властта и Парите, който е солидно просмукан в, а и се излъчва от 
туловището на злополучния ни четвъртвековен преход. Нито Демокра-
цията, нито Човешките права и свободи, нито дори Гражданският патос 
се оказаха толкова реални и неотменни, колкото прокълнатата от хиля-
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долетия миризма на Парите и изкусително злокобните, или пък зловон-
ните дихания и духове на Властта. Всичките символи на бленуваната 
Демокрация се оказаха слаби, безсилни, изкушени, съблазнени и капиту-
лиращи пред мощта или безмерната власт на финикийските знаци. 

За да си осигури настояще/бъдеще, за да реализира своите сладос-
трастни видения или благоуханни капризи, Властта непрестанно се при-
нуждава да капитулира и се възползва от услугите на морално непопуляр-
ните, а и неприятните миризми на Парите. Те пък, за да се размножават и 
всячески да натрапват своите нравствени зловония, фатално се нуждаят от 
измамните или от реалните ухания, от солидната мирис на Властта. 

Пазарът погреба и Демокрацията, а и Нравствеността. Той не само 
опазари, но и опозори всичко смислено и ценностно сакрално за човека ка-
то род, вид и индивид. Той комодифицира всички и всичко. Най-вече тези, 
които са близо до или в самата Власт, които разполагат с, а и ненаситно 
ламтят, стремят се към повече пари, облаги, привилегии. За които най-
дивните и изкусителни ухания се носят или от властта, или от парите.  

Преходът дойде с приказно красивия изгрев на безбройни на-
дежди и илюзии, с утрешните аромати на свежи очаквания за прекрасни 
видения в буйно пулсиращ живот. И Политиката имаше съдбовна, вели-
канска роля и заслуга за тяхното историческо рождение и разпростране-
ние в публичния и в персоналния живот на съвременниците ни. Тя не 
престана нито за момент да гради и узаконява по всевъзможни начини 
своите фабрики за илюзии и митове; дори тогава, когато с настървение, 
хладнокръвие или с пълно безразличие, цинизъм ограбваше собственост-
та на или закриваше истинските фабрики. Тя вярваше и разчиташе на ед-
но златно правило: колкото ефимерна и краткотрайна да е, властта на 
илюзиите, химерите и миражите е винаги много по-упоителна и желана в 
сравнение с властта на неприятните истини за реалностите или перспек-
тивите в живота. Затова и човек много по-страстно желае да попадне в 
свят на духави аромати, а не да мисли, да се тревожи за среда, в която се 
възпроизвеждат и разпространяват лоши социални миризми.  

Успоредно с това обаче, Преходът създаде и прекалено мащабно 
разпространи не само ароматично ухаещи социално-политически илю-
зии или митове, а също и други, много по-различни от тях, подозрително 
миришещи, или зловонно смърдящи реалности и нрави. 

Преходът неизбежно е свързан с разложение, агония и смърт на 
едни, или с раждане и растеж на други реалности и нрави, с жизнените 
биографии и социалните организми на дадени субекти, поради което не-
избежно е и съпроводен от съответни – производни от, или обслужващи 
ги, или тормозещи, или вредящи им – олфакторни ефекти. 
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Ако бъдем честни, но и точни, трябва да споделим, че преходът 
се оказа преди всичко един огромен исторически детритус, едно неп-
рестанно и ескалиращо разложение на реалности и нрави, разпад и уни-
щожение на човешки – персонални и общностни – идентичности, съдби, 
биографии. Тъканите на националната, правовата и социалната държав-
ност, на историческата и културната памет и идентичност, на социалната 
солидарност и справедливост волунтаристично и безпощадно се подвер-
гват на драматични, за да не кажем, още по-точно, трагични изпитания и 
радикални трансформации. Пред очите на цялото общество тези тъкани 
се разпадат. Те са смислово и символно декапитализирани, обезсмисле-
ни, обругани, отречени, похитени и превърнати в суровина за морално 
нечистоплътни, за антибългарски интереси и стратегически сценарии. На 
тяхно място изникват, рекламират се или брутално, перфидно се налагат 
тъканите на социал-дарвинизма, на законите на джунглата, на аморализ-
ма и антихуманизма, на безчувствието, липсата на състрадание и взаи-
мопомощ към изпадащите в страдания. И всичко това се случва, или, по-
точно, се върши в исторически обстановки, при които социалната ат-
мосфера се изпълва, пренасища с всевъзможни отвратителни миризми и 
зловония от разложителни процеси, от гърчовете, конвулсиите или аго-
ниите на националната и социалната държава, от изключително тежкия 
демографски колапс, който буквално и фатално вещае гибел на българс-
кия етнос. В такива драматични изпитания и реалности народът губи не 
само дух, но и дъх. Той не може да диша въздуха на историята с пълни 
гърди, защото над тях (като воденичен камък) тежи тежката орисия или 
историческата проклетия на един отчаян докрай народ. Неговото исто-
рическо обоняние е влошено, дори задушено, а неговият политически 
нос е сериозно увреден и доброволно запушен, за да не усеща повече от-
вратителните миризми, вонята и смрадта на подобни политики. 

Трагедията и крахът на едни, или възходът и патосът на други со-
циални организации, институции и практики неизменно се осъществяват 
сред мощни изригвания, или сред притихвания и дори изчезвания на ис-
торически присъщи за тях мирисови емисии. За едни индивиди или групи 
преходната история е ароматна и благоуханна, упоителна и обнадежда-
ваща, докато за други тя е буквално и тотално смърдяща, даже отврати-
телна. За малкото социални слоеве, които се облажиха непочтено, неза-
конно и неморално, този драматичен преход се оказа най-чудното, най-
благоуханното историческо време. За огромните народни маси, които се 
оказаха губещи и потърпевши от неговите измамни образи и същности, 
Преходът се разкри само като най-мръсното, най-подлото, най-гнусното 
по своите – смислови и ценностно-нормативни – миризми време, пък и 
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битие. Няма как човек да пропада в бездните на мизерията, безработица-
та, отчаянието, безнадеждността и заедно с това да изпитва душевна бла-
годат от ароматите на тези промени! Няма как човек да потъва във вонята 
на своето влошаващо се екзистенциално положение, а същевременно и 
патетично да вярва в неоспоримия аромат на социалния прогрес.  

В подобна – историческа или всекидневна – социална среда и 
атмосфера всичко започва да мирише; да се усмърдява по точно опреде-
лен начин; разбира се, съобразно с политическите, идеологическите, кул-
турните или други вкусове, нагласи на субектите. 

В самото начало на прехода, често по опашки пред магазини или 
в държавни учреждения все се намираше някой новоизпечен демократ, 
който високо на глас да пита или да констатира, че нещо му мирише на 
комунисти, или на комунизъм в даден казус. В свои приятелски среди, 
при сродни души пък левичари също пласират и коментират одиозните 
миризми или зловония на седерасти, а днес вече и на миризливи соросо-
иди. Така идеологическите конфронтации или публичните дискурсивни 
„престрелки” доста бързо и мощно са завъртат и около специфичните 
„ухания” на отделни – противопоставени реално, или хипотетично, а и 
символно – политически и идеологически битности. После тези изостре-
ни олфакторни реакции се приглушиха, смалиха или изчезнаха, докато 
не избухна втората вълна на гражданските протести през 2013 г., когато 
отново на публичната сцена и на историческата арена се възродиха 
прежните мирисови усещания. 

Независимо от очевадните примери на особеното възкресение на 
редица десни партийно-политически формации, които се явиха на исто-
рическата арена и на публичната сцена, без изобщо (или поне в доста-
тъчна степен и форма за нашето съвремие) да изтупат нафталина и ми-
ризмите от историческото си пребиваване в предишни времена, общест-
ва, политически събитийности или жизнени обстоятелства, те бяха – за-
ради амока на историческата конюнктура – постоянно рекламирани 
(пред масовата публика), че са извор, а и гарант на здравословни смисло-
ви и ценностно-нормативни „благоухания”.  

Същевременно, по външни или вътрешни разпоредби, по идео-
логически наставления, лявото беше силно набедено, че смърди нездра-
вословно, пагубно за държавата и гражданското общество, докато дясно-
то, че е и обляно в най-чудотворни аромати. Но и немалко видни предс-
тавители на лявото имат огромна заслуга, пък и колосална вина за по-
добни социални настроения и нагласи, защото с идеите и делата са в раз-
лична степен и форма потвърждаваха правдивостта на немалко подобни 
злонамерени твърдения. Затова не трябва да се учудваме на авторефе-
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ренциалните оценки на протестиращите през юлската „епопея”, че са 
млади, здрави, красиви, талантливи, кипящи от и за живот, все хубави 
характеристики, които изобщо не се връзват с „изпаренията на лоши ми-
ризми”, макар че те упрекваха или обвиняваха своите врагове в именно 
такива прегрешения. По-точно, че народните кръвопийци, обществените 
душмани, омразните властници са все одъртели по дух и сила, овехтели 
по представи и ценностни вкусове, амортизирани по воля и способности 
да прокарат новото, демократичното и прогресивното в живота! Нищо, 
че по времето, когато публичните булеварди и площади, гражданските 
протести и митинги произвеждат в конвейерни количества такива крити-
ки, обвинения и присъди, вече са се завъртели няколко много сериозни 
вълни на смени във властовите елити! Затова и френетичните, предрезга-
вели от протяжността си във времето, призиви за радикални смени на 
хората от властта, за депозиране на свежа и млада плът, вместо прокис-
налата, прогнилата, зловонно миришеща, отвратително угоена и болна 
стара властова плът, все повече започват да изглеждат като нещо изкуст-
вено и дори патологично. Нали физическите старчоци и бабишкери във 
властта са солидно подменени с млади, уж образовани, доказали се ус-
пешно в бизнеса и професиите си управници, които не правят нещо кой 
знае колко по-различно, ала дори и по-лошо от техните предходници?! 
Оказа се, че вонята на старите манталитети, смрадта на предишните 
властови маниери е толкова неизтребима, но и прилепчива, че никакви 
дълбоки и динамични исторически и социални промени не могат да раз-
сеят, прокудят тези миризми от публичното ни битие.  

Всички нови претенденти за троновете на властта гласовито и 
непрестанно обсипваха обществото с предположения, доказателства, кри-
тики, обвинения или присъди, че „старите” властници са неспособни, или 
не желаят да се разделят с – присъщите на техните идеи, проекти, действия 
или бездействия – отвратителни миризми, които задушават гражданското 
общество и убиват държавността, законността и морала на народа.  

Така политиката, свръхидеологизацията, безконтролната или 
скрито направляваната политизация на всичко в живота придобива и не-
избежно, но и все повече свои олфакторни атрибуции и присъди – в за-
висимост от партийно-политическата и идеологическата ориентация, от 
нивото на гражданската и моралната култура на такива хора. Нямаше и 
как другояче да бъде: демокрацията се очакваше или трябваше да „ми-
рише” по съвършено друг начин в сравнение с мирисовите ефекти или 
халюцинации за осъдения, прогнилия, но и отречен от развоя на истори-
ческите събития стар тоталитаризъм. Тази закономерност неминуемо се 
пренасяше върху нейните защитници и противници, които все по-
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усърдно, или все по-отчаяно пулверизираха масовата психика и общест-
веното съзнание на преходните граждани с противоположни по марка 
олфакторни консистенции, макар твърде често съставките на които да 
изглеждат и прекалено сродни. Пламенните, искрените или фалшивите, 
престорените защитници на демокрацията се представят като и се вжи-
вяват, че са източник на неподражаеми исторически аромати. Отявлени-
те (явните или потайните) противници на преходния модел на демокра-
цията упрекват, осъждат и линчуват защитниците й, че са проводници на 
историческа смрад. Много от тези, които публично оглушително твър-
дят, че „Времето е наше” и историята им принадлежи, твърде скоро – 
след тези им екзалтации и вакханалии – се отправят към ешафодите на 
публичното недоверие и остракиране, и към бунищата на историята. А 
последните, както е отдавна известно, не притежават никога особено 
приятни или благоуханни аромати, но пък са истинско царство на нетър-
пими миризми, на ужасно непоносими за човека вони. 

Не става въпрос само за естествените, ала и крайно неприятни 
миризми на телата на бедните и болните човешки същества, останали 
напълно безпомощни и неспособни да се справят в новите, непоносими 
за тяхното съзнание и битие, реалности и нрави. Иде реч също и за стру-
ящите, при това в огромни и сякаш неконтролируеми количества мириз-
ми от всичко в духовната атмосфера на преобразяващия се радикално 
социум, за спекулативните и манипулираните изкуствени аромати на 
всевъзможни нови идеологеми, визии за демократичен (обществен или 
персонално-всекидневен) начин на живот.  

В новите реалности и социални нрави вече не само изтласквана-
та, разлагащата се или пък умиращата историческа, социална и поколен-
ческа памет започва да смърди по своему за дадени социални субекти, но 
подобни мирисови експлозии съпровождат и появата, развитието, а и 
конкуренциите на твърде разнородните социални въображения. Старите 
идеологеми и визии се представят като вонящи и смърдящи, докато но-
вите се обрисуват и тълкуват като притежаващи прекалено, особено аро-
матни, привлекателни особености; разбира се, в зависимост от гледна 
точка на ценностните нагласи при такива „присъди”.  

Културните традиции, стереотипи, обичай, нрави, ритуали и до-
ри всекидневни привички никога не минават и без определени (конкрет-
но-исторически форматирани, осъзнати или неосъзнати, зрими или неви-
дими, оповестени или неизказани) присъствия на извънредно деликатна-
та, но и твърде сложната тема за техните олфакторни свойства. 

Нови идеологически, политически, медийни и други пророци за-
почнат неистово да внушават на обществото, че всичко, което е било 



163 

преди съдбовната историческа дата, прекалено силно мирише на нещо 
спарено, ценностно неприятно и дори прогнило, на нещо, което е норма-
тивно прокиснало, или се оказва битийно опасно или зловредно. Те 
страстно прокламират, че няма нищо ароматно в българската (стара и по-
нова) история, че единствено несъвременни, балканизирани или тотално 
„побългарени” умове и изостанали от посоката и ритъма на историческо-
то време, или извратени души могат да се впечатляват, или трогват от 
вкисналите, смърдящите митове за българската история. Че всяка гор-
дост със славното историческо минало на българския народ е и способна 
само да предизвиква иронични усмивки, подигравателни погледи и уко-
рителни слова. Че родолюбието и патриотизмът са овехтели и усмърдени 
от плесените на историята, от мухъла на миналото и вонята на предраз-
съдъците атрибути, които трябва тотално да бъдат изхвърлени и забраве-
ни. Че чуждопоклонството, отцеругателството, майкопродавството, ро-
доотстъпничеството и измяната на отечеството са далеч по-съвременни, 
наложителни, закономерни и фаворизирани от наши и чужди политици, 
от идеологически манипулатори, че са и полезни. 

Народиха се, а и наплодиха се по изкуствени начини безбройни 
нови хомонкулуси, които с неописуема страст, а даже и с непонятни 
бесове почнаха неистово да внушават на, или да убеждават смутеното и 
обърканото българско гражданство, че дори най-златните страници от 
родната ни национална, историческа епопея всъщност смърдят на нещо 
одиозно, а пък и на прокиснало въображение, което не може да се ко-
тира в днешния постмодерен свят.  

Няма как да си представим вярно и цялостно такива празнични 
събития като Нова година или Коледа без изобщо да си спомним или без 
да си въобразим и за техните обонятелни апликации. Защото ароматите 
или миризмите са съставна – при това съвсем не пренебрежима, или пък 
маловажна – част от цялостната „материя” на всеки социокултурен фе-
номен в живота, от всеки негов фрагмент, на всяка неговия визия. Както 
показва и Люсиен Рубен, празничното време-пространство винаги се от-
личава с доста съществени промени и ефективни атрибути в аурата и ди-
намиката на миризмите, на обонянията.12 

Тези особености и закономерности намират съвършено нови оп-
ции и употреби и в обществено-политическото пространство, в различ-
ните сфери на съзнанието и битието на преходните хора. Прекомерната 
идеологизация, но и свръхполитизацията оказват тежка роля и хвърлят 

                                                 
12 Срв.: Рубен, Л. А. Запаховые сигналы и пространство праздненства в Евра-

зии. – В: Ароматы и запахи в культуре. М., 2010, 2-рое изд., Кн. 1, 170-186.  
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мрачни сенки върху публичните тържества, като ги превръщат в арени 
на взаимни остри упреци и не винаги достатъчно обосновани обвинения 
и присъди към различни страни от профила, и от проявленията на дру-
гостта, или на чуждостта. При подобни обстрели на чуждата или защити 
на собствената политическа, партийна и идеологическа принадлежност 
или идентичност неминуемо се стига и до публичното лансиране, разп-
ространение, легитимиране и масово потребление на мирисови сюжети.  

Реалната или символичната власт на определени типове миризми 
и обоняния не се изчерпва само с тяхното представителство във фабули-
те и декорите на празничното. Няма общество, което да не мирише по 
свой собствен начин, така както няма социални общности, които да не 
притежават или да са лишени напълно от специфични – предпочитани и 
фаворизирани, или стигматизирани и репресирани от тях, – арома-
ти/миризми. Освен това и всяка историческа епоха, както и всяко едно 
значимо събития в биографията на отделно взета държава винаги се от-
личава или притежава (както за своите привърженици, така за своите 
противници) определени мирисови индикации и специфики. Няма такава 
историческа епоха или такова обществено събитие, които да не произ-
веждат, дистрибутират, обменят и консумират по особени начини свои 
миризми, които да не различават осезаемо себе си или другите епохи и 
събития по техните (толерирани или дискриминирани) аромати, които са 
и части от цялостния им смислово-ценностен портрет. 

Човекът, като съвременник, обикновено привиква с, макар поня-
кога да се оказва доста изненадан, неподготвен и упорито съпротивля-
ващ се на твърде странните миризми, които неговото историческо време, 
или обществото му предлагат като неизбежна, обективно връхлитаща го 
сетивна реалност в конкретни ситуации, или в дадени случаи.  

Природният и социалният живот не би бил същият, ако е лишен 
от присъщите му безкрайно разнообразни, променливи аромати и ми-
ризми, във всичките му аспекти. А това означава, че социалното обоня-
ние трябва да се подчинява на съвършено новия, сякаш преди изобщо 
непознат призив или императив за непрекъснато образование през целия 
живот на човека, т.е. за обучение от люлката до гроба в тайнствата на 
миризмите. Преди да бъде публично постулиран и легитимиран като по-
литическа телеология, този императив вече има зад историческия или 
жизнено-биографичния си гръб огромен път, защото хората са обективно 
принудени, но и субективно, доброволно променят и усъвършенстват 
капацитета на социално-политическото си обоняние, гражданския си 
нюх в зависимост от калейдоскопа на обществено-историческите проме-
ни, преобразувания. 
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В този смисъл, като органична част от историческия и обществе-
ния живот, политиката и идеологията също не могат да не миришат по 
своему, да не творят или разпространяват сред своите сторонници или 
противници конкретни типове мирисови усещания, възприятия, вкусове 
и нагласи, които играят важни роли в техните поведения. 

Както посочва Олга Вайнщейн, „знаковият ефект на аромата е 
най-мощният и същевременно най-крехкият компонент (в буквалния, и в 
преносния смисъл), съставляващ атмосферата на епохата. В това изгубе-
но измерение са скрити мегабайти значима информация, доколкото 
именно миризмите са интимно свързани с човешкото тяло, с работата на 
интуицията, паметта и въображението. Миризмата е изпаряващата се ау-
ра на тела и вещи, неин вибриращ контур, пръв, подвижен, пограничен 
слой между обложката и външната среда. Наслаждението на аромата е 
метафора на владеенето на материалния свят в неговата най-ефимерна, 
летяща субстанция, на границите на прехода в небитието”13. Неслучайно 
Олга Вайнщейн подчертава изключителната актуалност, а и значимост 
на новото тематично поле, открито за творците, но и свързано с деликат-
ната проблематика на „историческата ароматика” и с тази на „граматика-
та на ароматите”.14 А историческата ароматика и граматиката на ухания-
та са неимоверно разпространени и обикновено съдбовно потребни за 
всяка политическа идеология, власт, сентизивност или практика. И дра-
мата на родния преход към демокрация може – по най-категоричен и бе-
зусловен начин – да илюстрира многопосочно тяхното мащабно присъс-
твие и влияние, както и техните, прекалено странни модулации, и дина-
мичните обрати в обонянието на хората.  

Миризмите са много тясно свързани и с вкусовите усещания/ 
впечатления на човека. Затова И. Кант пише, че те предлагат на субекта 
съответни вкусове, но от разстояние.15 Затова не бива изобщо да се учуд-
ваме, че солидни маси не само се оказаха обвити или прелъстени, заста-
вени от преди това исторически непознати, чужди за тях идейни, или 
ценностно-нормативни аромати, но и най-драстично промениха вкусови-
те си критерии, притъпиха или изостриха докрай своите рецептори и 
присъди за реалностите и нравите.  

Преходът предостави или наложи неочаквани изпитания за вку-
совете и обонянията на българските граждани. Той провокира, легити-

                                                 
13 Вайнштейн, О. Грамматика ароматов. – В: Ароматы и запахи в культу-

ре. М., 2010, 2-ое изд. Т. 1, 5-6. 
14 Пак там, с. 8. 
15 Кант, И. Антропология с прагматической точки зрения. СПб., 1999, с. 184.  
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мира контрастни, антагонистични исторически картини и драматични 
социални пейзажи, в които едни човешки групи се оказаха неправомер-
но, незаконно и неморално възнаградени, а други, огромни маси от наро-
да пък неимоверно, несправедливо, незаслужено, а и недемократично 
ощетени. В тази драматична обществено-историческа ситуация, в подоб-
на нагнетена с подозрителност, негодувание, омраза и ненавист социална 
атмосфера човешкото – персонално или групово – обоняние се хвърли в 
невероятни премеждия, авантюри и приключения. То е разкъсано между 
крайностите на своите публични, а и персонално-екзистенциални прояв-
ления в условията на изключително тежък, продължил почти четвърт век 
преход. И, както твърде проницателно, но и занимателно пише Мишел 
Онфре, макар и по съвсем друг повод, а и за коренно различна истори-
ческа епоха, за друг тип общество, „царуват изобилие и безпорядък, риск 
от незадоволени желания или от пресищане. Едните ядат лакомо, докато 
другите гладуват. Огледало на Стария режим, режим на неравенството и 
несправедливото лишаване, при който щастието на едните винаги е за 
сметка на нещастието на другите. Богатството и изобилието на първите 
са за сметка на глада и лишенията на другите. Забогатяването води до 
масово обедняване. Триумфира законът на джунглата, чиято логика и 
опасности ни разкриват днешните „шведски маси”16. А не могат ли тези 
разсъждения и преценки да се приемат така също и като релевантни и за 
нашето смутно и преломно, преходно време, и за променящото се бъл-
гарско общество? Не прилича ли – по тази картини – Новият режим на 
прехода към див капитализъм на Стария режим, който е последното ди-
хание на феодалната историческа вакханалия? И не са ли уместни срав-
нения между това, което някога Алексис дьо Токвил пише за необичай-
ните, потайните и интимните връзки и взаимоотношения между Стария 
режим и Революцията17, с онова, което е валидно за Новия режим и 
псевдо-революцията на родния ни преход към демокрация и пазарна 
икономика? Защото, както някога, по времето на Токвил, така и днес, в 
нашата съвременност значителна част от „бившите" – някога феодална 
аристокрация, в наше време партийно-номенклатурна аристокрация – 
успяват не само да се спасят от публични присъди и полагащото им се 
социално-историческо и друго възмездие за стореното преди време от 
тях, но – нещо повече, – и неимоверно да се облажат от превратностите 
на съдбата, от странните виражи на историята. И точно се налага едно 

                                                 
16 Онфре, М. Гастрономическият разум. Философия на вкуса. Варна, 

2011, с. 66. 
17 Виж подр.: Токвил, А. дьо Старият режим и Революцията. С., 19 . 
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изключение, и една важна условност, отнасящи се до „шведските маси”. 
Защото днес, в преходното общество, в буреносно разразилата се псевдо-
демокрация някои слоеве постоянно се намират съвсем близо до, ако не и 
постоянно на „шведските маси” на драматичните промени и радикалните 
реформи, от които могат изобилно да се „хранят” с техните исторически, 
политически, икономически и други пиршествата, докато огромните час-
ти от многострадалния български народ нямат възможности да се доб-
лижат, да се докоснат, да „вкусят и помиришат благоуханните блюда” на 
тези маси. Не е ли това иронията на съдбата или пък хитростта на разума, 
които правят неща, чиито истински смисъл и крайна значимост на пос-
ледиците хората не винаги проумяват в цялата им дълбочина, в истинс-
кото им лице, а най-често се подвеждат по техните странни воали? 

На практика, това означава, че преходът сътвори и натрапи пара-
лелни светове, които почти нямат връзки помежду си. Които не допускат 
„пришълци” от единия в другия свят, нито позволяват неземните арома-
ти на единия да са обичайна среда за миризливия свят на другия. В тези 
паралелно съществуващи, отдалечени, отчуждени едни на други светове 
господстват съвсем различни социални обоняния, контрастен политичес-
ки нюх за смисъла, значението, стойността, дължимите форми и степени 
на историчността и всекидневността, за морала в политиката и полити-
зирането на нравствеността. Нали обонянието на властимащите никога 
не (може да) е като това на обезвластените! Нали обонянието на „арис-
тократите” – които и каквито да се те, от които да са исторически епохи 
или типове общества да са изникнали, – не може да е като това на плеб-
са?! Нали светът на богатството „ухае” много по-различно от този на 
нищетата и мизерията! Ала благоуханията на първия могат да крият в 
себе си мрачни тайни и ужасни потресаващи или покъртителни истории. 
Не случайно Мишел Онфре подчертава, че „под сияйната очевидност 
винаги се спотайва мрачно безредие”18. Това подсказва, че привидно бла-
гоуханният жизнен свят на богатите, властимащите се оказва фалшив, че 
прикрива кошмарни тайни и ужасни драми.  

Властово декретираните, фаворизираните/стигматизираните аро-
мати (примерно на храната, на начините на приготвянето, сервирането и 
дори на консумирането й) могат да разказват много за интимните тайни, 
грандиозните исторически проекти на властелините на управлението в 
държавата и обществото, а пък и за привичките и нравите на разделените 
помежду си социални или даже класови общности, за техните предубеж-
дения и предразсъдъци към едни или други елементи от валидизираната 

                                                 
18 Онфре, М. цит. съч., с. 88. 
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кулинария. Не случайно различните видове социални утопии почти ни-
кога не подминават въпроса за храненето, за ароматите, свързани с него, 
които да са симптом и механизъм на възхвала или на критика към уста-
новените властови порядъци и политически телеологии.19  
                                                 
19 Жан-Франсуа Ревел илюстрира и анализира как се променя кулинарията 

и гастрономическите вкусове и навици в продължение на повече от 3000 
години, а и как всичко това е повече или по-малко свързано с властта, с 
капризите и очакванията на властимащите, или с традициите и обичаите 
на неовластените в различни исторически епохи и видове общества (Ре-
вель, Ж.-Ф. Кухня и культура. Литературная история гастрономических 
вкусов от античности до наших дней. Екатеринбург, 2004). В отличие от 
него обаче, Ирина Сохан съсредоточава изследователските си търсения 
и усилия не във векове, а само в рамките на едно десетилетие, в което 
обаче настъпват колосални изменения във вкусовата и хранителната 
система, в порядъка и идеологическите послания на набора на официал-
но прокламираните и налагани в обществото форми и начини на хране-
не, които следва да символизират и въплъщават значими елементи от 
Идеала. Унификацията на обонятелните и вкусовите (чрез храни-
телните) навици, колективните форми на приготвяне на храната и на 
нейното консумиране, рекламата или забраната на дадени артикули и 
начини на тяхната – публична или персонална, всекидневнобитова или 
празнична употреба и т.н. могат да покажат твърде много за секретите 
на идеологическия и политическия режим, а и за тайнството на властта 
му (виж подр. Сохань, И. В. Тоталитарный проект гастрономической 
культуры /на примере Сталинской эпохе 192091930-х годов/. Томск, 
2011). Днес вече, в условията на доста смутно и преломно обществено-
историческо време, когато рухват не само определени идеологии и по-
литически режими, а цели държави, общества и култури, декретирането 
или завоалираното прокарване и масовото налагане на нови вкусови ек-
стри в даден социум могат да се разглеждат и като дискретни пътища за 
неговото радикално „преформатиране”, защото по този начин се подме-
нят или даже унищожават исторически утвърдени ценностно-нор-
мативени кодове, свързани с начините и формите на производство, дис-
трибуция и консумация на определени кулинарни стоки и порядки, от-
там и с биологическите специфики на автохтонното население в дадена 
страна, които – след като бъдат нарушени – могат да повлияят не само 
на социокултурния му имунитет, а и на соматичните му предразполо-
жения, навици и стабилитет, и даже да го унищожат бавно. Затова заво-
алираното инсталиране, бързото или пък дълготрайното утвърждаване-
то на съвършено нови, исторически непознати, битово нетрадиционни 
хранителни – вкусови и обонятелни – навици може да се превърне в 
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Интимностите между вкуса и обонянието обаче могат да водят и 
до други неща, сред които може да се забележат своеобразни опиянения 
от вкусови и мирисови сеанси. Човешката глава, човешкият ум, човеш-
кото съзнание се опиват както от вкуса на алкохола, така от опиума на 
олфакторните субстанции в техния реален и символен порядък. 

Нима всеки един от нас поне веднъж в своя живот не е изпадал в 
такива странни и незабравими ситуации, при които, опиянен от някакви 
дивни аромати, искрено е желал да потъне и остане завинаги в техния 
приказен свят, далеч от смрадта на живота, да забрави и за вонята на 
всичко, което го заобикаля, или което всекидневно му се случва? 

Ако историята, социалното време, конкретните общества, отдел-
ните техни периоди, събития и фигури могат да притежават съответни 
мирисови валенции, нямаме ли причини и да смятаме, че те са способни 
и да опияняват своите герои, или пък жертви?! Не беше ли народният 
поет Вазов онзи, който страстно пишеше и говореше за пиянството на 
един народ?! Не сме ли преживявали (като народ) тежки исторически 
махмурлуци след приключване на исторически опиянения, водещи до 
избистряне на сетивата, горчиви разочарования, тежки разкаяния и само-
осъдителни присъди за слабостите ни?  

Ако пиянството и опиянението крият дълбоко в своите пазви 
странни възможности и магични сили, а и водят към необичайни области, 
които осветяват, озаряват и осведомяват за действията и границите на чо-
вешкия разум20, не важи ли това също и за прекомерната употреба, или 
пък и за злоупотребата с олфакторни опиати, с мирисова дрога, които съ-
що са способни да ограничат, блокират или унищожат разума на човека? 

Нима опиянението от властта, хроничното прекаляване и нера-
зумното пресищане с нея не предизвикват тежки деформации в човешко-
то мислене, чувство и поведение? И не познаваме ли всички ние такива 
случаи на хора, били някога или днес „по върховете”, които след време 
се чудят или срамуват от своите властови пиянства и безумия, от своите 
управленски вакханалии, или варварства – последици от тежки и нера-
зумни опиянения от могъществото, изкушенията и съблазните на Власт-
                                                                                                           

своеобразна „бомба със закъснител” с огромни разрушителни, или дори 
фатални последствия, ако в някаква перспектива – бързо, или бавно 
влошавайки здравето, радикално променяйки ценностно-нормативните 
трафарети на населението, – подкопае цялостния организъм на това об-
щество ( виж подр.: Сенченко, Н. Общество истребления – стратеги-
ческая перспектива „демократических реформ”. М., 2008). 

20 Срав.: Онфре, М. Гастрономическият разум. Философия на вкуса. Вар-
на, 2011, с. 82. 
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та? Не е ли и примамливият мирис на последната истинската причина 
някои хора/групи да си изгубят (моментно или дълготрайно) разсъдъка, 
да се отдадат на тежки грехове, непростими безчинства и отвратителни 
престъпления, да живеят като наркомани, търсещи поредни дози от тези 
опиянения (в т.ч. политическото/идеологическото), и които винаги се 
оправдават, че могат да се регулират, дори да спрат тези свои падения, но 
се оказват безкрайно зависими и неспособни да се откъснат от тяхното 
мрачно иго?  

Независимо дали е породено от природни аромати или от изкус-
твени деривати, опиянението (в т.ч. и политическото) предполага особе-
но състояние на човешкото съзнание, при което е налице сериозна разк-
латеност на неговите основи; солидна размътеност на неговите коорди-
нати; едновременно слабост и безсилие; еуфория и тъга; прекалено, но и 
унижено, сринато донякъде самочувствие; прекомерна чувствителност, 
гарнирана и с безчувственост, едновременни изблици на енергия, съпро-
водени от известна безпомощност и отчаяние. 

Както подчертава и Мишел Онфре, състоянията на опиянение ви-
наги са нещо средно между пиянство и нетрезво съзнание, поведение; 
смесици от привличане на бездната и практики за сближаване с нея; нео-
бичайни метафизични стремежи/опити; странни изпълнения и осъвреме-
нявания на дионисиеви техники; желания за временно преустановяване, 
но не и за пълно разрушаване на разума, било за да си почине от неговата 
власт, било за да опознае неговите съдържания, форми, граници и начини 
на действие.21 Ако всичко това е несъмнено, истинско, правдиво или вяр-
но, дали то се отнася само до Вкуса, ала не и до капризите, или пък до ек-
стазите и на самото Обоняние? Нима опиянението от алкохола е абсо-
лютно несводимо до това на нечии благоухания – били те реални или въ-
ображаеми, плътски или духовни, природни или социални, и т.н.? Нима 
опияняващото и дори зашеметяващото влияние на аромата или пък на 
тежките миризми на Властта не предизвиква подобни необичайни, но и 
амбивалентни реакции? Нима, изкусен и отдаден напълно на Властта, су-
бектът не се оказва едновременно всемогъщ, ала и невероятно зависим, 
ограничен от всевъзможни условности и тайни сили, постоянно лутащ се 
между полярни възможности, крайни алтернативи или антиномии? 

Впрочем, не виждаме ли, не усещаме ли в нашата преходна дейст-
вителност немалко примери и доказателства, които подсказват или нат-
рапчиво ни доказват, че опиянението от властта деформира разсъдъка; 
убива моралния разум; заслепява социалните сетива; отслабва или напъл-

                                                 
21 Пак там, с. 84. 
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но потиска волята; мами, заблуждава, развращава душевността; притиска 
или убива съвестта, лишавайки я от нравствени скрупули и угризения. 

Нещо повече, че това опиянение провокира, катализира и мул-
типлицира особено въодушевление, специфична, прекалена душевна 
трескавост и непонятна еуфоричност, които – само привидно – изглеж-
дат като освободеност или разкрепостеност на духа, а всъщност се оказ-
ват превърнати форми на негови извънредно тежки зависимости, огра-
ничености, робства, на покорство, подчинение и преклонение пред фал-
шиви идоли, заблуждаващи фикции. А това е валидно също и за опияне-
нието от политическите „благоухания” на някои визии, властови идеоло-
геми, митове или сценарии, които трябва да „благословят” народа. Бла-
гоухания, които опиват, моментно или дълготрайно блокират енергиите 
на масите; които отвличат вниманието; които помътняват техния разум; 
които отслабват гражданската воля и унищожават моралната доброде-
телност дори на доста почтени, порядъчни хора. 

Не забелязваме ли – в продължение на четвърт век или в отделни 
моменти – как и до колко домораслите ни политици и управници изпадат 
в твърде странни трансове, неудържима еуфоричност, непонятна прип-
ряност, озадачаваща трескавост, в безгранична обсебеност от опиянение-
то си в и чрез властта, от пълното отдаване на нейните реални или въоб-
ражаеми аромати, от смирението и сервилността пред чужди ментори и 
световни мандарини, от раболепието или страха от могъществото и воля-
та на господарите?  

Не гледаме ли непрестанно случаи, при които сервилността, 
блюдолизничеството, лицемерието, продажността и корумпираността се 
представят пред обърканото или напълно смаяното гражданство като не-
подражаеми примери на висша принципност, на благородна отдаденост 
на велики демократични каузи и на саможертва на властниците?  

Не виждаме ли, а и не разбираме ли, че подобно властово опияне-
ние обикновено или закономерно предизвиква силен световъртеж, загуба 
на морално съзнание и чувство, отсъствие на социална сетивност за неща-
та и събитията в преломния ни живот, но и появите на странни мисли и 
идеи, визии и опции, на трагикомичен ентусиазъм и дори на френетизми и 
екстази, които водят след себе си огорчения, разочарования и загуби. 

Политиците се опияняват не само от изкусителните, ала и омай-
ващите аромати на Времето, Историята, Конюнктурата и Властта, а също 
и от уханията на своите персони. От една страна, те изпитват неприятни 
емоции, когато им се налага да се сблъскат с публично разпространените 
нагласи и преценки за тяхната властова мирис или за неприятните ми-
ризми на собствените си съмнения, подозрения, колебания и нерешител-
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ност и страхове, които непрестанно бродят и властват в техните полити-
чески съзнания. 

От друга страна обаче, политиците са особено петимни, но и до-
волни, когато им се случва „с пълни гърди да вдишат ароматите” на своите 
прекалени самочувствия и неудържимо растящи самомнения. Когато из-
питват измамни видения и проявления на извънредни и необичайни за 
тяхната душевна натура и поведенчески трафарет дързост и сила, твърдост 
на волята и непреклонност в крайните си решения, или публични дела. 

Разбира се, както отрицателните преживявания от тревогите и 
опасенията, така и положителните ефекти и афекти от следите на само-
доволството, горделивостта и тщеславието могат да поникват и виреят на 
погрешна основа, да са илюзорни или фалшиви. 

В крайна сметка, обонятелният усет за опияняващите преживя-
вания може и да въодушевява, оздравява и тонизира неимоверно духов-
ния свят и практическите прояви на своя субект, но може и да изтощава, 
разболява или дори да унищожава политиците.  

Живописната галерия на родната преходна история предоставя 
твърде богати, но и поучителни колекции от сюжети и картини, принад-
лежащи и към двата модуса. Тя ни разкрива казуси и примери и за рас-
теж, но и такива за смаляване, ерозия и погубване на политическото его, 
както за мащабно комплексиране в едната, така и в другата посока.  

Това сякаш исторически неизтребимо, а и социално неограничи-
мо опиянение от/чрез властта притежава своите най-разнородни причини 
и телеологии, а и своите многолики превъплъщения.  

Всъщност, желанията за такива – персонални и групови – опия-
нения съвсем не винаги са обективно детерминирани, принудителни и 
неподвластни на човешката воля. Те могат да бъдат и съвършено добро-
волно предпочитани, да са част от етоса на даден народ, неотменен щрих 
от портрета на историческата му биография, да са символ, но и оръдие на 
особени инструментализации на/чрез властта, да са белег и стимулатор 
на начина му на исторически и ежедневен живот. Не случайно М. Онфре 
красноречиво посочва, че няма народ на света, който да не познава уте-
шителни метафизики и катарзисни вещества, и че Аполон нямаше да 
тържествува така, ако преди това Дионис не му го бе позволил.22 

Е, сигурно можем да си позволим дързостта да кажем, че в исто-
рията на родния преход няма кой знае какви впечатляващи и вдъхновява-
щи примери на проявленията на Аполон. За сметка на това, сме свидетели 

                                                 
22 Срав.: Онфре, М. Гастрономическият разум. Философия на вкуса. Вар-

на, 2011, 91-92. 
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на купища примери за страстите на Дионис, за пълното опиянение и само-
опиянение от внезапно или случайно открилите се шансове, за тоталната 
загуба на мярката, пък и за тривиалните самозабрави на властниците. А 
във всички подобни казуси или обществено-исторически трагикомедии 
непрестанно се забелязват неотменното присъствие и колосалната роля на 
деформираните социални обоняния, на увредените или липсващите чувст-
вителности за реалностите и нравите, за разривите и контрастите между 
битийностите и визиите, между думите и делата, паралелните избухвания 
и баталии между ароматите на илюзиите и миризмите на реалиите.  

Кой твърди, че в историята и политиката хората трябва да се дър-
жат само като смирени и дълбоко вярващи в безалтернативността, веко-
вечността на дадени миризми? Нима не познаваме и обратните възмож-
ности – при определени жизнени обстоятелства хората да се разкрият и 
като еретици спрямо исторически утвърдените трафарети на социалните 
си вкусове и обоняния към определени идеи, ценности, реалности и нра-
ви? Не са ли присъщи мирисовите опиянения както на вярващите, така 
също на еретиците?! Нима прозелитизмът, в т.ч. и по отношение на соци-
ално-политическото обоняние не търси и не намира своите нови пристани 
или нови олтари в преходния ни свят и живот? И нима идеологическото 
приспособленчество или властовото хамелеонство, моралният конформи-
зъм, или екзистенциалното вписване в брутално, или перфидно натрапе-
ните ни контексти не са афиширани, или пък и „превърнати форми” на 
поредното идейно-политическо неофитство, което е винаги готово, но и 
способно лицемерно да забрави за сакралността и служението си на ста-
рото си символ-верую, пък и което (в променения си ментален стил) да 
възприеме като основен противник, но и достоен за стигма обект?  

Политиката, колкото и патетично да твърди, че може да се въз-
държа, обикновено се предава, а и отстъпва пред всевъзможните изку-
шения на опиянението от властта. Най-лошото и най-кошмарното е, че тя 
обикновено не прави кой знае какви съществени разлики между арома-
тите на илюзиите и миризмите на реалностите, макар че е и органично 
присъщо за всяка идеология или политика неистово да твърди, а и да 
натрапва на обществеността визиите, че е единствена способна да откри-
ва и прави такива разлики, че историческото, социалното и властовото й 
обоняния са безпогрешно проникновени; че е имунизирана срещу всички 
типове опиянения, или срещу фаталните самозаблуди.  

Ако Мишел Онфре пленително и задълбочено разкрива тайнствата 
на опиянението в гастрономическата сфера, разнообразните форми и сте-
пени на опиването, пресищането, както и техните „верни спътници” – осо-
бената превъзбуденост, странното въодушевление, тягостната размътеност 
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на преситените сетива и отвратителните усещания от махмурлука, не мо-
жем ли да прехвърлим тези анализи и към политическата сфера?! 

Както току-що видяхме и разбрахме, политиката също предоста-
вя неимоверно много и най-разнородни възможности за опиянение от 
властовите ресурси и статуси, за пресищане с привилегии, облаги и бо-
гатства, които са заплатени с щети и вреди на други човешки същества 
или общности; за неограничена и безконтролна възбуденост; за не вина-
ги правилно и достатъчно многостранно осъзнато въодушевление; за 
умопомрачения и драстични сривове или тотални загуби на гражданска 
сензитивност; за паралелно изостряне и притъпяване на човешките, най-
вече на моралните сетива; за еуфории при вакханалиите на обсебения от 
бесовете на властта дух, но и за кошмарните видения, или махмурлуци 
на изтрезняващата душевност, която постепенно или внезапно проумява 
своите унизителни и срамни пиянски възторзи, волунтаризми и капризи, 
но и човешкото си падение. 

Както в живота, така и в историята, и в политиката сладостта на 
опиянението, особено на пиянството винаги се заплаща скъпо или жес-
токо с горчивината на изтрезняването от него, с тежките мигове и крайно 
неприятните усещания на махмурлука след някое препиване – било то с 
алкохол, било то с твърде непосилна за възможностите на даден субект 
власт. За моментните (особено пък за измамните по същността си) еуфо-
рии на обонянието си човек винаги заплаща с разкаяние, но и с тежки 
последици за душевността и за бита му. 

Вероятно си струва да трансформираме идеите и изводите на 
Мишел Онфре към казусите и дискурсите за същността, ролята и значе-
нието на обонянието на политиката. Още повече, че годините на злопо-
лучния преход възстановиха и до неузнаваемост преумножиха употреби-
те и позоваванията на всевъзможни гастрономически метафори за поли-
тически цели. Нима през последния четвърт век българските граждани не 
бяха постоянно и изобилно „торпилирани” с умело или пък съвсем нес-
копосано използвани фрази за политически поделби на погачи, торти, 
пици и други гастрономически шедьоври, или баналности?!  

И, ако френският мислител смята, че е време да възвестим пред 
света, че реално или задължително трябва да съществува и десета муза, 
която той нарича Гастрея, т.е. муза на Вкуса, нямаме ли основание да 
твърдим, че (освен нея) има и единадесета муза, която бихме могли на 
назовем Олфактрея – т.е. музата на ароматите и на обонянието?! 

Георг Зимел специално подчертава, че социалният проблем е 
въпрос не само на етиката, а и въпрос на носа. Заедно с това, немският 
философ категорично посочва, че тенденцията на съвременния човек към 
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индивидуализация и растяща персоналност, избирателност на неговите 
социални връзки и зависимости в най-остра, но и ярка форма се проявява 
именно в сферата на неговите отношения, но и реакции към социализи-
раното обоняние, към разнообразните вкусове и аромати на неговата, 
или на „чуждата” културна среда. 

Не е и чудно, че съвременната постмодерна реалност, която то-
тално фаворизира индивидуализма и индивидуацията, се оказа толкова 
радушно гостоприемна и насърчителна към динамичните промени в со-
циалното и в политическото обоняние на хората. Глобалният свят и сво-
бодният пазар се нуждаят от непрестанни смени на вкусовете или инте-
ресите, а това подкопава монолитните фундаменти на ценности и норми, 
които са съществували десетилетия, векове или дори хилядолетия в жи-
вота на дадени общества. Те изискват постоянно приспособяване и усъ-
вършенстване на човешкото обоняние към исторически непознатите, но-
вопоявилите се и преобразените стари, или днешни аромати и миризми. 
Безконтролният или безмитният импорт на съвършено непознати преди 
това идейни и ценностно-нормативни (при това съблазнително ухаещи) 
визии и „добри практики” се оказа особено решаващ, а и катализиращ 
фактор за драматичните обрати в гражданския „нюх”. 

Мишел Сер пък посочва, че обонянието, даващо особени усеща-
ния за срещи или съюзи, редки чувства за уникалности, претворява зна-
нието в памет, пространството във време, а може би и вещите в живи 
същества.23 Подобни екзистенциални изпитания или духовни предизви-
кателства се отразяват твърде солидно и на цялостния жизнен свят на чо-
века. А когато Историята се завърти на много високи обороти, когато 
Времето се пренасити с прекалено много и трудно поносими събития, 
тогава и човешкото обоняние се оказва изненадано, смутено, объркано, 
неподготвено за срещите с новите аромати и миризми, или с онези стари 
ухания, които то преоблича така, че хората лесно да не ги разпознаят. И 
това особено релефно проличава в динамичните и крайно-противоречиви 
исторически преходи и радикални преобразувания в сферата на общест-
вено-политическия живот.  

Констанс Класен, Дейвид Хоуфз и Антъни Синот, анализирайки 
особеното значение на властта на миризмите, подчертават, че миризмата 
е велика сила, защото нейните влияния действат на физическо, психоло-
гическо и социално равнище. Тя не е само чисто биологичен и психоло-
гичен, но е също и културен, т.е. обществено-исторически, при това из-
вънредно сложен и твърде деликатен социален, или пък културен фено-

                                                 
23 Виж: Сер, М. Петте сетива. Философия на смесените тела. С., 2005, с. 
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мен. Нейната загуба всъщност може и да се превърне в истинска катаст-
рофа за духовния и практическия живот, за целия жизнен свят на лише-
ния от нормално обоняние човек. Властовите логики и практики създават 
и налагат различни модели на социализирано, дресирано обоняние към 
или за социалните субекти, което чрез обонятелните кодове трябва да 
укрепва и социалните йерархии на несъзнателно, или на полунесъзна-
телно равнище. Затова и, според тримата учени, изследването на истори-
ята на миризмите в културата представлява не нещо друго освен проник-
ване в самата същност на човешката култура.24 Освен това обонятелните 
„кодове” на съответно обществено-историческо време и пространство 
служат като могъщи инструменти не само за обединение, но и за разеди-
нение и подчинение на хората, които ги обитават. Затова и не е чудно, че 
в сферата на политическите отношения, реалности и нрави най-осезаемо 
се проявяват тези дистанции, отчуждения и баталии между противосто-
ящи си социално-политически обоняния. Именно в нея са налице най-
крайните опции и въплъщения на прехласването по собствените аромати 
и стигматизирането, репресиите на миризмите на другите и чуждостта. 
Там обикновено нетърпимостта и непоносимостта към различния мирис 
достигат олимпийски коти. 

Безкомпромисната способност на миризмата – да разкрие вът-
решната същност, индиферентността й към всякакъв род граници, емо-
ционалния й потенциал – се възприема днес като прекалено сериозно 
усещаща се заплаха срещу господстващото абстрактно и безличния по-
рядък.25 Затова не бива да буди учудване фактът, че някои типове ми-
ризми са били исторически/всекидневно „абонирани” с позитивни или 
негативни социални оценки – благословии, или проклятия – сред хората. 
Така например, английският философ от ХІІІ век Роджър Бейкън настой-
чиво твърдял, че най-зловредната, смъртоносната миризма в света била 
тази на чумата, като веднага след нея нареждал миризмата на затвора, на 
тежкия килиен мирис, на спарената атмосферата на тази „обител”. Съ-
щевременно Р. Бейкън, както и други научни творци, или пък всекиднев-
ни дискурси, категорично утвърждавали, че най-благоуханната, най-
здравословната, най-упояващата, ала и най-обнадеждаващата миризма 
била тази на бебенцата, както и онази на малките деца. 

Тези идеи могат да хвърлят известна светлина върху толкова ши-
роко, а и масово използвани днес в политическите дискурси фрази или 

                                                 
24 Виж подр.: Классен, К., Хоуфз, Д., Синнотт, Э. Значение и власть за-

паха. – В: Ароматы и запахи в культуре. М., 2010, 2-рое изд., Т. 1, с. 50. 
25 Пак там. 
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лингвистични идеологемни матрици, каквито например са тези за мина-
лото като затвор или каторга, или пък за новите претенденти за властта 
като символ и въплъщение на всичко невинно и прекрасно, което може 
да се открие или припише на детския, или пък и на младежкия дух, или 
живот. Затова никак не са случайни съперничествата и баталиите в из-
борни кампании кой претендент или желаещ да продължи мандата си 
политически субект да приватизира за собствената си символна иден-
тичност ликовете на децата или на младежта, както и кой да бъде стигма-
тизиран от своите противници като носител на атрибутите на старостта, 
на нейните недостатъци, пороци, ограничения и склонности, на тежкия й 
характер. А в, крайна сметка, както младостта, така и старостта притежа-
ват и свои обонятелни капацитети, както и съответни (присъщи за тяхна-
та иманентна природа) ухания или зловония, от символичното експлоа-
тиране на които не би се отказала никога никоя политика. 

Днес, в условията на постмодерност, на свръхполитизация и хи-
перидеологизация, при разлютени обществени нрави, твърде често сме 
свидетели на взаимни упреци и обвинения от страна на конкуриращи се 
или конфликтуващи партийно-политически идентичности. Не са и никак 
редки публично огласените присъди, че еди коя си партия и лидерската й 
особа е безчувствена, неспособна да помирише „дъха на времето”, или на 
ставащите промени в обществото, че нейните сетива са напълно закър-
нели, или са пагубно увредени. 

Може със сигурност да се твърди, че подобни критични или осъ-
дителни упреци и обвинения по-често произлизат от страна на десните и 
десноцентристките формации. Вероятно съществуват някакви сносни 
обяснения, логични аргументи за подобен факт. Десните непрестанно се 
хвалят с умението си да са „в крак” с промените във времето, обвинявай-
ки левите, че тривиално са извън него, че живеят в безвремието и мина-
лото. Те смятат, че по-добре от левиците подушват ароматите на новото 
и миризмите на рисковете за държавата и обществото, особено когато те-
зи осезания са свързани с процеси на деструкции, разложение, на смър-
тоносни тенденции в сферата на държавността и пр. 

Упованията и надеждите на някои учени или културни творци 
стигат дори и дотам, че те определено смятат, че ако е възможно да се 
открият шифрите на олфактологическите специфики и разлики на хора-
та, на индивидите или общностите им, може да стане напълно практи-
чески възможно по съвсем изкуствен начин (чрез умела селекция на ин-
дивидуално-биологически дадености, или чрез култивиране на дадени 
обонятелни характеристики и практики) да се формират и човешки общ-
ности – семейства, неформални групи и дори цели общества, които да са 
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силно ограничени, или напълно лишени от дискретните и опасните по-
тенции на обонятелните им специфики, които ги раздалечават, отчужда-
ват, карат да враждуват. Да се създаде свят, който не усеща миризмите. 

Ако подобна възможност може да се превърне в реалност, тогава 
защо да не е вероятна и обратната модалност, при която ароматите и ми-
ризмите се превръщат в изключително значими, в съдбовно важни фак-
тори или предопределящи всичко величини. В такъв прелюбопитен, нео-
бикновен контекст, ароматотерапията придобива далеч по-голяма роля и 
значимост в сравнение с функциите, които досега са й възлагали, защото 
тя може/трябва да се превърне и в определен тип ново социално инже-
нерство. Инженерство, което е основано на генетично унаследени или на 
социално придобити заложби и вкусове към конкретни (естествени, или 
социално форматирани) аромати, миризми. Инженерство, което да е спо-
собно да селектира и развива конкретни човешки индивидуалности, ха-
рактери, социални типажи и техните обществени среди, изхождайки са-
мо и преди всичко от спецификите на човешките индивиди/общности 
към миризмите. Инженерство, което да може да предизвиква солидни 
промени или да задържа дадени условия, реалности и нрави в социума, 
като ги обзавежда със съответни аромати и миризми, които пасват на 
техните дълбинни природи, или на ориентациите на хората.  

В този контекст може би следва отново да прочетем и преосмис-
лим не само знаменитата гротеска на Гогол – „Нос”, която показва аргу-
ментирано и интригуващо, че носът е такъв феномен и инструмент на 
човешкото същество, който води свой собствен социален живот, по-
различен от другия, но така също и онзи, рядко споменаван, разказ на 
Жул Верн – „Странностите на доктор Окс”, в който уникално флегма-
тичният град Кикандон изцяло се преобразява под влиянието на злове-
щите експерименти на д-р Окс, който упойва населението му с чист кис-
лород, като довежда до експлозия страстите на гражданите, до поведен-
чески изяви, каквито историята на този град изобщо не познава.  

Ако Верн ни сервира занимателна литературна измислица, то 
днес има и учени, и политици, които сериозно вярват, че социално инже-
нерство, базирано на обонянието, е практически възможно.  

Подобно особено социално инженерство е способно да констру-
ира и реализира и специфични трансфери на миризми от един в друг со-
циален субект или да пренася и валидизира съответни обонятелни усе-
щания за определен тип социални предметности. Например, чрез него 
разкритията за мирисовите особености на даден политически лидер може 
да се транслират върху облика и социалните преценки за неговата пар-
тия, или обратното. Възможно е и друго: въображаемите аромати или 
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вменените лоши миризми на конкретни исторически събития или перио-
ди да се експортират и инжектират в облика и тълкуванието на отделни 
социални субекти, на цели поколения, живели при тях. Затова никак не е 
изненадващо, че днес виждаме как пренебрежението, омаловажаването, 
арогантността, цинизмът и нихилизмът към поколенията, които са от-
раснали в и са се включвали активно в изграждане на предишното – со-
циалистическо – общество, сега се асоциират с определени мирисови ап-
ликации или пък със сетивни непоносимости от представителите на но-
вите (уж демократичните) генерации на сегашното ни общество. 

Неслучайно, ако се обърнем към и погледнем по-внимателно и 
дълбокомислено към описанията и метафоричните аксесоари на редица 
исторически, социални утопии, дистопии и какотопии, неминуемо ще 
съзрем в тях пейзажи и асоциации с определени мирисови сюжети, било 
с метафори за изпаренията и веянията на духа, на атмосферата, на арома-
та или вонята на дадени социални аури, или на дадени годишни сезони, 
било със способностите на отделни човешки/социални типажи да улавят 
дъха на времето, на историята, да умеят да разпознават, да се предпазват 
от, или да се радват на тези дихания.  

Още нещо: плацебо-ефектите, които са свързани със съответно 
подобряване на здравословното и психичното състояние на боледуващи 
или опасяващи се от съответни заболявания индивиди, могат да разпрос-
трат своите особени влияния и въздействия и далеч отвъд сегашните им 
предназначения и експлоатации. Те могат да се използват по съвсем нов 
начин, а и за много по-колосални мисии или ефекти, свързани с цялост-
ното историческо/социално изменение, или с поддържане на статуса, 
здравето и на духа на солидни човешки образувания. 

Експериментално е доказано, че на плацебо ефекти се поддават 
около 40% от хората, а това значи, че този значителен сугестивен потен-
циал, когато е „бракосъчетан” и с подходящи видове аромато-терапии, с 
конструиране и легитимация на вкусове към определени социализирани 
миризми, вече може да се използва като невероятно мощно „оръжие за 
масово поразяване”, за стабилно привързване, или за регулирано пренас-
тройване към дадени политически идентичности. Засега и подобни ви-
зии, или експерименти витаят само в сферата на хипотетичното мислене, 
обаче след някое време те могат и да придобият съвсем конкретни, а и 
успешни реализации в различни сфери на живота на хората. 

В този ракурс разкриването на потайностите на човешкото обо-
няние, властовото умение да се съблазни и покори онова минимално 
пространство в човешкия нос, измеримо едва в 2.5 квадратни сантиметра 
и съдържащо милиони рецептори и чувствителни клетки към различните 
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аромати и миризми, може да се превърне в особен Архимедов лост или в 
Дамоклев меч, който да разсече хилядолетни или вековни проблеми и 
колизии в жизнените светове на хората, принадлежащи към дадени кул-
тури, цивилизации, и да се стане исторически непознат до този момент 
гарант за битуването на дадена власт. Поне засега, това особено, а и мис-
тично пространство в човешката анатомия е все още непревзета крепост. 
Никой обаче не може да каже кога, как, от кого то ще бъде покорено, ни-
то доколко подобен триумф ще се отрази на човешкото битие и мислене 
в неговите исторически или всекидневни измерения, или пък въплъще-
ния в живота на хората. 

Естествено, такива специфични упования и надежди, такива не-
ординерни и изумяващи визии неизбежно предизвикват не само радост-
ни предчувствия и очаквания, но така също и основателни опасения, тре-
воги или страхове у разумно мислещите хора. Защото покоряването на 
потайностите на човешкото обоняния за властови нужди и цели не бива 
по никой начин да обуславя или пък да утвърждава евентуални полярни 
крайности в тяхната употреба, или, по-точно, в тяхната злоупотреба по 
политически, идеологически мотиви. 

Както безразборната плурализация и властовата легитимация на 
социализирани обонятелни вкусове, логики, техники и практики, така и 
строго ограничената, монистичната, универсализираната и унифицира-
ната класификация на подобни феномени и инструментариуми са в със-
тояние да предизвикат огромни крушения и жертви в социума. Диктату-
рата на определени – декретирани, толерирани или фаворизирани от 
Властта – социализирани, или политизирани миризми е също толкова 
опасна, или зловредна, колкото анархията, или хаосът на неконтролиру-
еми и безгранични в своите промени култивирани ориентации. Човекът 
като род, вид и индивид обикновено бленува, но и се стреми да създаде 
жизнен свят, в който доминира не хаос, панархия от всевъзможни арома-
ти и миризми, а свят, в който се установява смислена, ценностно важна 
за него хармония на тяхната амалгама. Такъв жизнен свят винаги пред-
полага съответни диспропорции между ароматите и миризмите, разбира 
се, в полза на първите, както и някакви йерархизации на тези ухания. 

Рисковете, свързани с предоверяване на „свидетелските показа-
ния” на човешкото обоняние обаче, наистина са големи, дори само зара-
ди обстоятелството, че обонянието се оказва най-късно алармиращата 
човека система, когато вече елементите на нещо са разпространени, 
действат, при това и в значителна степен, която може да се усеща. В от-
личие от други сетивни доказателства – тези на зрението, слуха, осезани-
ето и вкуса, – човешкото обоняние се задейства последно. С други думи, 
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то не може да послужи като превантивно средство, за нещо, което тепър-
ва може да се случи или току-що започва. И тъкмо заради това човек 
може да усеща вонята на нещо, което вече е почнало да се разлага, или да 
се трогва и вдъхновява от аромата на нещо, което вече цъфти, прецъфтя-
ва. А това, на практика, означава, че упованието единствено на свидетел-
ствата на обонянието, още повече, когато то е социализирано или пък 
дори политически легитимирано, може и да изиграе много солени, или 
прекалено горчиви шеги на властниците, разчитащи на него. Защото, 
живеейки в своя свят, обкръжени и упоени от фикциите и реалиите на 
декретираните от тях миризми в държавата и обществото, те могат въ-
обще да не забележат и да пропуснат, да изостанат в реакциите си от 
процесите на поява и развитие на други феномени, чиито миризми все 
още не се усещат от страна на управниците или пък политиците. 

Неслучайно висшата комунистическа номенклатура до послед-
ните месеци, непосредствено преди фаталния за тях ноември 1989 г., се 
заблуждава и даже не разчита вярно индикациите на процесите на дест-
рукции, на ескалиращото разложение на тогавашното общество.  

По аналогични причини и днес, дълбоко упоени от властолюбие, 
наркотизирани или хипнотизирани в ламтежи за власт, богатства и приви-
легии, родните управници от всички управляващи партии през годините 
на прехода не усещат миризмите на трагедиите в държавата и обществото. 
Още повече, че те живеят в свой собствен, паралелен свят, който е естест-
вено, пък и изкуствено пулверизиран с миризми, които са различни от те-
зи, в които тъне, които всекидневно нюха отделният простосмъртен, цели-
ят народ. Защото богатството и охолството миришат доста по-различно от 
бедността, мизерията и нищетата, така както и властта се различава по 
своите миризми от обезвластеността: човекът с или на власт усеща, оценя-
ва и преживява по съвършено друг начин и маниер обкръжаващата го сре-
да в сравнение с този, който е лишен значително, или напълно от нея. 

Същевременно обаче, обонянието, макар да известява най-късно 
за нещо случващо се или случило се в околната среда, се оказва заедно с 
това и много по-бързо от другите сетива. То на момента изпраща своите 
сигнали и аларми, предположения и заключения, обяснения или присъди 
за онова, което провокира неговите рецептори или го вдига накрак. Така 
че то се оказва не само в ариергарда, но (погледнато от друг зрителен и 
оценъчен ъгъл) и в авангарда, когато е способно изпреварващо да сигна-
лизира за нещо в средата, поради което не бива да се пренебрегва, под-
ценява и омаловажава, или да се игнорира. 

В този смисъл убедено, твърдо и категорично, на достатъчно ви-
сок глас можем да заявим, че носът не е чисто и просто обикновен и нев-
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зрачен анатомичен орган, но че той – обратното, – е извънредно значим 
властови атрибут и важен инструмент на homo politikus.  

Вечната философска битка между „физиците” и „лириците” мо-
же да се пренесе и на териториите на политическите условия и нрави, в 
социалните драми или колизии на отделни човешки индивиди, или дори 
и на цели социални общности, дислоцирани на различните етажи на со-
циалната пирамида, и притежаващи разнородни идентичности. А физи-
ческите и лирическите описания и тълкувания на обонянието, ароматите 
и миризмите в природата и обществено-историческият живот не са никак 
далечни и чужди на политиката, поради което и политическата метафо-
рика твърде често прибягва до техните услуги.  

Впрочем, ксенофобията, расизмът, сегрегацията и други логики и 
практики, натоварени с разпознаване, дискриминиране или толериране 
на съответни идентичности, също често се възползват от свои олфакто-
логически концепти, арсенали и репертоари. Например, отдавна е уста-
новено, че ксенофобията или расизмът прокламират съответна нетърпи-
мост и непоносимост към естествените и социалните миризми на „чуж-
достта”. В определени контексти, степени и форми, тези различия се 
пренасят в политическото, като служат за съзнателна или неосъзната, 
или подсъзнателна база за противоречия, колизии и конфликтогенност 
между противостоящите си в дадени казуси и фабули организации. 

Може би за подобни солидни и сериозни разграничения между 
дясното и лявото известна – макар и неосъзната, или интуитивно пред-
почитана – роля имат и някои анатомични особености.  

В този контекст, твърде интересно е обстоятелството, че двете чо-
вешки ноздри усещат миризмите и по доста различен начин. С поредица 
от специализирани научни експерименти е солидно доказано, че дясната 
ноздра доста по-успешно разпознава (от лявата) непознатите аромати или 
миризми. При положение обаче, че става дума за вече добре познати аро-
мати или миризми, способностите на двете ноздри се изравняват. Същев-
ременно лявата ноздра пък оценява миризмите по-малко положително от 
дясната, ала и също така по-точно определя местоположението на източ-
ника на конкретната миризма. По повод на тези странности на способнос-
тите на човешките ноздри, учените правят и асоциации с древните йогис-
тки практики, които различават лявото от дясното дишане. 

Не бихме ли могли, разбира се, с всички необходими условности, 
да пласираме идеята за специфичните разлики между лявото и дясното 
политическо обоняние, което се уповава и гарантира със „свидетелските 
показания” на лявата или дясната ноздра?! Колкото и парадоксална, или 
абсурдна на пръв поглед да е тази идея, поне символично и метафорично 
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нямаме ли право да твърдим, че „дясната ноздра” на десницата е способ-
на по-често, но и по-драматично да разпознава непознатите ухания на 
чуждата идентичност, или че „лявата ноздра” на левицата е по-умела да 
локализира местоположението и източника на истините за случващото се 
в историята и всекидневието на хората?! Подобно твърдение съвсем не 
предполага абсолютизация на основателността на присъдите, които се 
издават въз основа на анализите на едната или другата ноздра на субекта. 

Властта на определени типове миризми е била толкова значима, че 
те са оказали огромно влияние на социални сфери, които са били привидно 
твърде далечни за обонянието, особено на това, което е плътно свързано с 
и посветено на политическата власт. В потвърждение на това е фактът, че 
през ХVІІ век, по време на властването на крал Чарлз ІІ, стойността на 
розмарина е задавала даже нивата на курсовете на целия пазар. 

Векове наред незаслужено пренебрегван, омаловажаван или по-
тискан, интересът към обонянието и миризмите мощно експлодирал през 
ХVІІ и особено през ХVІІІ век. Доказателство за това е и солидната кни-
га (от 758 страници) на Иполит Клоке „Осфрезиология”, в която той изс-
ледвал естествено-научната и социалната еволюция на миризмите и на 
обонятелните практики на различни човешки общности или общества.26  

Казано иначе, историята на миризмите е своеобразен път и към 
миризмите на историята на различни човешки общности, общества, кул-
тури или цивилизация в света. И ако свръх-развитието на обонятелните 
способности на определени социални субекти и практики е едната страна, 
аносмията – частичната или пълната загуба на обонянието, – е другата 
страна на тяхното проявление, като тя може да се получи от тежки удари 
или от сериозни повреждания в долната част на мозъка в теменната област 
на главата. За аносмията или за какосмията – вид временно и частично, 
или цялостно и окончателно – увреждане на дейността на обонятелните 
рецептори, съпроводено с възприятия на неадекватни, или дори на въоб-
ражаеми, халюциногенни образи, – ще стане дума по-нататък в нашия изс-
ледователски анализ, разбира се, в етико-политологически контекст.  
                                                 
26 Осфрезиология произтича от гръцкия термин „osphre”, който означава 

„обонявам”, а също и „мириша”, а пък олфактологията е научната дис-
циплина за миризмите или за особеностите на човешкото обоняние. За-
едно с това название, има и едно друго наименование на този клон на 
научното познание, който обаче се занимава с изследването и обяснени-
ето на произхода, природата и ефектите на миризмите – одорология. 

 В 1887 г. холандецът Цваардемакер конструира специален уред – ол-
фактометър, – който да измерва специфичните разлики или прилики в 
обонятелните способности на различни човешки индивиди/групи. 



184 

Нещо повече, хипертрофията на вниманието към тайните на обо-
нянието, консумацията на ароматите и миризмите в европейската циви-
лизация и на нейните култури е добила мястото, ролята и емблематич-
ността на нещо паталогично. Показателен в този аспект е нашумелият 
роман на Патрик Зюсканд „Парфюмерът”, чийто главен герой – подвиза-
ващият се във вонящото осемнадесето столетие със своите потресаващи 
изстъпления, Жан-Батист Гренуй, – преследва и убива своите жертви – 
все млади девойки и жени, за да се наслади изцяло на ароматите или пък 
на миризмите на техните тела.27 

Днес вече, може би, е дошло и времето, когато на обонянието не 
бива да се гледа само като на нещо, свързано с одиозни или патологични 
феномени. Това е валидно не само по принцип, за живота изобщо, но 
също и за потайностите в политическия живот. Ароматите и миризмите 
на политиката обаче можем да търсим, пък и да намираме навсякъде. 

                                                 
27 Виж подр.: Зюсканд, П. Парфюмер. История одного убийца. СПб., 

2002. 
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ЕЗИКЪТ НА АРОМАТИТЕ И МИРИЗМИТЕ НА 
ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЗИК 

В различните исторически епохи и общества, цивилизации или 
култури ароматите и миризмите притежават специфични (за тяхното 
описание, възвеличаване, осъждане или проклятие) езици. Защото на хо-
рата от различни времена, общества или общности едни и същи аромати 
или миризми могат да „разказват” съвсем различни неща. Заедно с това, 
присъщите за отделните епохи, общества, цивилизации и култури езико-
ви модалности и практики създават и легитимират твърде отличаващи се 
едни от други лексикални и семантични континууми, които са (повече 
или по-малко) тясно свързани и с блаженствата от, или пък – точно об-
ратно, – с ужасите за тях от различни миризми. 

Влиянието на конкретни аромати или миризми върху човешката 
психика, съзнание и поведение винаги се съпровожда от определени 
„езикови спътници”. Те могат да имат „битността” на интимни помисли, 
на разсъждения наум, на гласно изказани или на съзнателно направени 
описания за преживяното, вследствие влиянията на въпросния мирис, 
или пък на съответни мимики, жестове и постъпки като форми на реаги-
ране на – доста приятните, или неприятните – влияния и въздействия на 
олфакторните феномени. 

Както обикновените простосмъртни човеци, така макросубектите 
– били те епохи, общества, цивилизации и култури – не могат да същест-
вуват извън времето и пространството. Те винаги притежават определени 
хронотопни дислокации или параметри. Тези колосални и специфични 
хронотопоси не функционират без връзките и зависимостите на опреде-
лени олфакторни субстанции и влияния, които могат да са родени както 
извън и независимо от тях, така също могат и да са предизвикани от спе-
цифичните дейности на самите тези макросубекти. (Затова „родината”, 
„родният край” или „бащината стряха” винаги миришат по-другояче в 
сравнение с мирисите на чуждата страна, на който да е край и на която да 
е друга територия, или на каквато да е друга къща.) 

Разбира се, тук вече може да възникне и един по-различен въп-
рос: дали субектът – бил той човек, общност, общество, култура, цивили-
зация или епоха – е способен да възприеме, а и по съответен начин да ги 
изрази, пък и да реагира на тези феномени. Самият факт, че субектът 
може да не различава, да не мисли, да не говори, да не реагира на дадени 
олфакторни феномени, още не означава, че те реално и обективно липс-
ват. От една страна, при определени обстоятелства олфакторните фено-
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мени могат и да не се регистрират изобщо от човешките сетива, понеже 
при дадени условия техните специфични влияния са много под прага на 
нормалната или на екстремалната чувствителност на субекта. 

От друга страна, човек може дотолкова да е привикнал с такива 
феномени, че те изобщо да не му правят някакво по-особено впечатле-
ние: той ги приема като неотменна или банална даденост на околната 
(природна или социална) среда, която не заслужава постоянно внимание. 
Дори изобщо и да не „разговаря” с тях, или да не говори за тях, тези ол-
факторни феномени съществуват. Те могат да пребивават латентно или 
пък скрито в някакви езикови сфери. Само при по-особени – критични, 
екстремални – ситуации, когато този субект е поставен пред прага на ня-
каква загуба, когато осъзнава влиянието и значението на подобни фено-
мени, или когато тази загуба вече се е осъществила, но пък е обусловила 
съответна поредица от неблагоприятни за човека последици, едва тогава 
подобен човек вече може и да проумее много по-ясно, но и по-
драматично каква всъщност е била и тяхната стойност за неговия жизнен 
свят, а и колко дълбоко той е бил свързан с, неотделим от тях.1  

След като всички микро, мезо и макросубекти неизбежно преби-
вават и се проявяват във времето и пространството, а и притежават раз-
лични типове времена и пространства, те разполагат и със специфични 
време-пространства на различни типове езици. Защото спреженията на 
времената на дадени езици винаги са валидни само за съответни прост-
ранства, а пък пространствата, в които властват конкретни езици, никога 
не са безотносителни или абсолютно независими от темпоралността. 
Точно обратното, те са разположени във времето, но също така и по сво-
ему „разполагат” с определено време, след изтичането на което те вече 
могат да преминат и в графата за „мъртвите езици”. А най-лесният и най-
понятният пример за тези релации е съдбата на латинския език, който от 
имперски език, властвал над огромни географски и социални пространс-
тва, днес е използван частично само от медицината, фарматологията или 
от някои тесни исторически специалности. 

Следователно всяка епоха, цивилизация, култура и всички общес-
тва си създават свои езикови територии, които по особен начин отразяват 
пространствата, в които, или над които „царуват” и определени човешки 
– персонални и социални, социализирани – сетива. Вярно е, че най-много 
се говори/пише за езиците на зрението и слуха, но и „езиците” на осезани-

                                                 
1 Не случайно знаменитите редове на Марсел Пруст за спомените за бла-

гоуханния мирис на сладките на неговата баба идват и в момент, когато 
той усеща или страда от липсата на известна душевна атмосфера. 
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ето, вкуса и обонянието също така не са за пренебрегване. Те също актив-
но участват в многопосочните авто/комуникации на субекта с околната 
среда. В известен смисъл езиковите пространства на зрението и слуха са 
най-големи и най-властни, но при конкретни обстоятелства и „територии-
те” на осезанието, обонянието и вкуса могат да оказват изключително 
важни, значими за социалния субект въздействия. Както се казва, в по-
добни ситуации и в такива моменти езиците на обонянието, вкуса и осе-
занието могат да „надвикат”, „надприказват”, „заглушат” онези на зрени-
ето и слуха. Подобни знаменателни събития могат радикално да преобър-
нат общовалидните конфигурации или утвърдените констелации на взаи-
моотношенията между отделните езикови пространства, свързани с от-
делните човешки сетива. Както подчертава и П. Флоренски, наред с визу-
алното пространство, за човека съществува и пространството на обоняни-
ето2. Освен това той посочва, че пространството на художественото про-
изведение може да бъде построено по типа на пространството на едно или 
друго усещане3, в т.ч. мирисово. Но, както отбелязва и Н. Рогачева, по-
добно на всяка друга поетика, така също и специфичната поетика на аро-
матите/миризмите притежава, но пък и изпълнява точно определени цен-
ностно-нормативни функции, които са свързани със съответен смисъл.4 
Защото, подобно на други езици, и тези на олфакторните субстанции или 
влияния също могат охотно или лаконично да „разказват” за различни 
неща, да очароват и вдъхновяват, или да тревожат и плашат, да прикан-
ват, или да заповядват на човешкото същество да стори дадени неща. 

За разлика от езиците, които влияят осезаемо на човешкия слух, 
езикът на ароматите и миризмите не е благословен в този смисъл, поне-
же той е по своему глухоням. Хората нямат никакви особени способности 
да чуват какъв е шепотът или какви са крясъците на ароматите и мириз-
мите, дори когато неистово/страстно желаят да узнаят техните езици. 
Същевременно, като безтелесни и лишени от съответни слухови и езико-
ви сетива, ароматите или миризмите също не чуват какво си говорят за 
тях хората, нито имат възможност сами да им казват, или разказват нещо 
за своите причудливи потайности. Това е безспорен и неопровержим 
факт. То е вечен закон за тяхното особено функциониране. 

Същевременно обаче, при определени психични състояния или 
                                                 
2 Виж: Флоренский, П. Обратная перспектива // Сочинения. В двух то-

мах. М., 1990. Т. 2, с. 94. 
3 Срав.: Флоренский, П. Статьи и исследования по истории и философии 

искусства и археологии. М., 2000, с. 327.  
4 Рогачева, Н. Русская литература рубежа ХІХ-ХХ веков: поэтика запаха. 

Екатеринбург, 2011, с.  
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преживявания човек може да „чува и разбира” какво собствено му „на-
шепват”, или пък му „крещят”, за какво го увещават, или какво му пред-
сказват, заповядват дадени аромати, или миризми. В този случай изобщо 
не става дума за някакви психични разстройства, за патологии на съзна-
телността и неадекватност на осмислянето на връзките на човека със 
средата, а за нещо съвсем по-различно и напълно естествено за всеки 
нормален човешки индивид. Чисто и просто, попаднал под влияние на 
някои емоционални състояния, на избликнали спомени или на обсебили 
го копнежи и мечти, този човек може да види и чуе по съвсем различен 
начин присъствието, гласовете и повелите на ароматите, миризмите в се-
бе си. Тогава той може не само да чуе, но и да разбере безмълвните пос-
лания на последните, да проумее не само тяхната тайнствена граматика, 
ала и тяхната специфична поетика. Само тогава човек е способен да про-
никва в и разбира приказния свят на ароматите или миризмите, да чува 
техните отвъдни гласове и езици, техните разкази и посланията им. В та-
кива изключително задушевни, неимоверно съкровени и дълбоко интим-
ни мигове човек разбира особеностите на говора, а и тайните на диалек-
тите на отделните аромати и миризми, имащи естествен, природен, или 
изкуствен, социален произход и характер. Само тогава той може да чува 
и проумява смисъла и значението на тяхната поезия или проза, както да 
им отвръща по подобаващ начин със съответни лингвистични средства. 

Кой не е изпадал в състояние, при което е способен да си говори 
с някое ароматно цвете или да разговаря с някакъв предмет, ухаещ с 
аромата на любимото същество? Подобни състояния – на любовна ра-
дост или мъка, или пък на друго човешко преживяване – нямат абсолют-
но нищо общо с патологични разстройства на човешката психика. 

Впрочем, макар обикновено човек изобщо и да не се замисля над 
тази немота на езиците на ароматите/миризмите, той, на практика, посто-
янно и мащабно използва техните услуги. Освен това човек не разсъждава 
и върху странното, и знаменателното обстоятелство, че не само „езиците” 
на ароматите и миризмите, но и тези на други сетива също нямат свои 
обективни акустични модалности, че и те (също така!) са глухонеми. Не 
само обонянието, но и осезанието, а и вкусът също са лишени от привиле-
гиите или от задълженията да притежават, а и да използват забележимо, 
слухово идентифицируемо своите особени „гласове”, както и скритите в, 
или чрез тях техни езици, или диалекти. Ако се замислим по-нататък, ще 
забележим, че дори и зрението – най-мощното от всичките сетива на чо-
века, – също не разполага с и не използва в дейността си някакъв език. То 
също е глухонямо – от гледна точка на снабденост със съответни акус-
тични модуси. Визуалните образи ни говорят наум или другояче само 
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чрез посредничеството на езика, или с любезните услуги на слуха, който 
чува описанията и тълкуванията за тези образи. Така че липсата на език 
при обонянието не е нито фатална, нито пък е изключение. Тя не е своеоб-
разна случайна патология, не е странна уродливост на човешката сетив-
ност. Тя като че ли е олицетворение и въплъщение на някаква дискретна, 
мощна закономерност, тъй като се оказва, че единствено слухът и обс-
лужващият го език не са лишени от акустика и способността да притежа-
ват и използват съответни гласове, говори и езици. И въпреки това човек 
може да „чува и проумява” защо и какво му нашепват или крещят „гово-
рите” на съответни тактилни усещания, или вкусови възприятия; какви 
сюжети и послания те му представят; какви описания, или присъди му 
предлагат в даден момент. Затова една нежна милувка или една прекрасно 
ухаеща гозба, сготвена от любим човек, могат да разказват на човека мно-
го повече от директно получените възприятия за тях – именно защото са 
способни да възпламенят съкровени, отдавна забравени, сякаш почти на-
пълно заличени спомени, или да дадат криле на вдъхновения, блянове или 
копнежи. А всичко това обаче бива неизменно съпроводено от съответни 
вербални образи и послания, които прииждат в съзнанието на човека наум 
или гласно, писмено или говоримо.  

Знаменателното обстоятелство, че езикът на ароматите и мириз-
мите е глухоням обаче, съвсем не го прави нито излишен, нито пък още 
по-малко важен или значим за цялостната човешка душевност и битий-
ност, за преживяванията и деянията на човека. Макар да е лишен от гла-
сово-слухови експликации, този език е не по-малко смислен, а в опреде-
лени ситуации пък дори може да е и неимоверно по-красноречив, а и 
„гръмогласен” в сравнение с всички останали езици, които въобще не са 
нито безмълвни, нито са неми по принцип.  

Нещо повече: езикът на ароматите и миризмите обикновено е и 
твърде иносказателен, поради което предполага или изисква особени 
умения и способности да бъде правилно разчетен, или ефикасно използ-
ван от човека при съответен тип обстоятелства. Неговото „царство” е 
органично свързано със специалната власт на всевъзможни алегории, ме-
тафори, асоциации, аналогии, алюзии и илюзии, които (по своему) въз-
действат – при това не винаги и само по най-деликатен начин – върху 
човешкото мислене, на психиката или на изборите на конкретни пове-
денчески стратегии и тактики в момента. Подобно на странните езици на 
разнородни символи, той също така е особен символен език. Език, който 
показва, а и препраща в по-други измерения на пространственността, а 
понякога и на темпоралността. Изпаднал под силното влияние или неп-
реодолимата власт на определен аромат, или пък на конкретна миризма, 
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които са го погълнали напълно, човек може – душевно, психически, мен-
тално и въображаемо – да се пренесе и сякаш да попадне в други измере-
ния на пространството и времето, дори съвсем да забрави за онова, което 
в този момент, при тази ситуация обективно и реално го заобикаля. Зато-
ва и не случайно от хилядолетия, та чак до ден днешен, хората говорят, 
че мирисът е способен да бъде форма или оръдие на движение към други 
светове, или пък форма, и средство на присъствие и преживяване в тези 
светове, които са различни от наличния. Може дори и да се каже, че ко-
гато е изцяло под влиянията на „летливото царство” на ароматите или 
миризмите, човек може и да загуби твърдата почва под краката си, да се 
откъсне за миг от действителността, да лети в други светове и да напусне 
реалностите, за да се окаже – разбира се, въображаемо, но и емоционално 
обагрено, а и наситено – в по-различни светове, в други обстановки, при 
съвсем по-различни човешки нрави или условия.  

Оказал се неусетно или ненадейно под „лъчите” на очарованието, 
а и обаянието, или на притеснението и ужаса от естеството на конкрет-
ния мирис, човек мисли и живее под неговото господство вече като в 
един особен, нереален и имагинерен свят, който му предлага – повече, 
или по-малко – присъща за (и предизвикана от) самия него поетика. Ка-
то всяка друга поетика, тази на олфакторните феномени също се нуждае 
от свой собствен, по-особен език, от съкровено значими и въздействащи 
й лингвистични техники. Тази странна – магическа по своите въздейст-
вия – поетика разполага с особени набори, форми на употреба на всевъз-
можни алюзии, илюзии, метафори, асоциации и сравнения. Нейната 
„граматика” е от много деликатно и специфично естество, което влияе 
на всеки човек по твърде субективен начин. Няма двама души, които по 
абсолютно еднакъв – във всички негови параметри – начин да възприе-
мат един и същи олфакторен феномен. Няма двама души, които прите-
жават абсолютно еднакви семантични, лексикални фондове, сходни гра-
матики и неразличими помежду си употреби на един и същи „език” на 
обонянието си, подобно на това както няма двама души с еднакви пръс-
тови отпечатъци. Това, което за един човек може да е благоуханно, за 
друг може да е нещо съвсем различно, да му е напълно безразлично, или 
– дори обратното, – да му е крайно неприятно. За даден човек определен 
мирис може да означава нещо, което е твърде близко, родно и свидно, 
понятно и интимно, докато за друг човек същият този мирис може да е 
олицетворение и въплъщение на нещо много далечно, чуждо, незначи-
телно или неразбираемо. Всеки човек – персонално и индивидуално – 
посреща, преживява и се сбогува по свой начин с ароматите или с ми-
ризмите, които в даден момент, казус, или ситуативен контекст среща.  
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Погледнато от друг ъгъл, това означава, че и всеки човек по сво-
ему „разговаря” с, или по специфичен само за него начин „разбира ези-
ка” на дадени аромати, миризми. 

Това обстоятелство и тази констатация съвсем не означават, че в 
историческия и актуално-всекидневния живот на хората битува и гос-
подства някакъв Вавилонски синдром, някаква безразборна смесица или 
неконтролируемо съперничество между отделните „езици”, които при-
надлежат на и обслужват съответни типове човешки обоняния. Истори-
чески и актуално хората винаги си изработват и използват общи езици за 
техните специфични, понякога дори твърде несводими едни към други 
обонятелни усещания. Само на тази основа можем да разберем защо от-
делни цивилизации и култури могат – в продължение на векове или дори 
хилядолетия – да поддържат и използват общи за тях обонятелни „ези-
ци”, много внимателно и минимално да променят техните „граматики”. 

Макар по света вече много да се пише и говори за особената по-
етика на ароматите и миризмите, у нас такава проблемно-тематична 
сфера сякаш напълно отсъства. Поне що се отнася до философията, со-
циологията, етиката и политологията, това е неоспоримо! Всъщност, в 
българската, етиката и политология засега има само едно-единствено из-
следване на същността и спецификата на политическата поетика. То е 
свързано с анализа и интерпретацията на нейното репрезентиране в со-
циалните и символните пространства, конструирани и мащабно експлоа-
тирани в гражданско-протестните събития през 2013 г.5 Макар странич-
но, мимоходом и минимално, все пак и в тях също доста ясно се поставя 
въпроса за олфакторните квалификации на стигматизираните или на же-
ланите политически особи. Още по-назад във времето теоретически се 
изследва много деликатната тема за особените миризми на „свежата и 
старата плът”, принадлежаща на желаните политици или на стигматизи-
раните управници, която символно се лансира в една изборна кампания.6 

Разбира се, несъмнено занимателните въпроси за поетиката на 
ароматите и миризмите, за нейното историческо или актуално приспосо-
бяване към, а и използване от различни идеологически и партийно-
политически субекти, за същността, спецификата, ролята или значението 
на дадена (самостоятелно очертана и действаща в социалните логики и 
практики) политическа поетика могат и трябва да се отнесат и към все 

                                                 
5 Виж. подр: Мизов, М. Гражданските протести – 2013 г. Февруари сре-

щу Юни. С., 2014, 398-462. 
6 Виж подр.: Мизов, М. Предизборни програми’99 (Политологически 

анализ). С., 1994, с. 127.  
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още неразработената достатъчно проблемно-тематична област на поли-
тическата одорология като нов тип научно знание.  

В този смисъл на родната политология тепърва предстои да кон-
струира, солидно да разработи такъв свой проблемно-тематичен сегмент, 
какъвто може и трябва да бъде политическата одолорогия. Последната е 
такъв специален клон на политологическото знание, който (целена-
сочено) се занимава с проучване, обяснение и трактовка на същността, 
ролята, значението и ефектите на различни (естествени или изкуствени) 
аромати и миризми в хронотопосите на политическото. Тя е дял на поли-
тологията, която си поставя за цел да разкрие потайностите около изпол-
зването на различни олфакторни метафори, алегории и символи в арсе-
налите и репертоарите на разнородни идеологии и в техните многолики 
властови практики; на сциентистките пориви, пък и опити да се дешиф-
рират и покажат как реално/символично „ухаят” дадени властови техно-
логии. Тази нова дисциплина може/трябва да илюстрира защо и как се 
извършва публичната и персоналната сакрализация/профанация на някои 
олфакторни елементи или комплекси. Тя следва да разкрие и обясни за-
що и как се провокират и осъществяват историческите генезиси и разви-
тия, или публичните депозирания и легитимации на определени типове 
мирисови метафорологии и на присъщи за тях дискретни символни ти-
пологии, но и как се обуславят, реализират техните анемии, инфлации и 
смъртта на символната им власт. Тя би следвало да покаже и защо, и как 
се „вкарват в обръщение” дадени категориално-понятийни системи или 
йерархии в отделни политически, или идеологически дискурси, които са 
– пряко, или косвено – свързани и с крайно деликатната проблемно-
тематична сфера на миризмите, или ароматите, на социално, или полити-
чески „оборудваното”, а и с отделни, релевантни на тях, символи и мета-
фори, изпълняващи свои цели, или задачи. Без поставянето и решаването 
на тези проблеми и теми политологията само ще загуби. 

Неотраден факт е, че все още в българската политология няма 
никакви сериозни и солидни изследвания, както и персонални моногра-
фии, или пък колективни сборници, посветени на политическата мета-
форология, макар че както на Запад, така също и на Изток тази специ-
фична и деликатна проблемно-тематична сфера се радва на огромно 
внимание и засилен интерес, пък и провокира издаването на пирамида от 
публикации.7  

                                                 
7 Виж напр.:Лакофф, Дж., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем. 

М., 2005; Будаев, Э. Сопоставительная политическая метафорология. 
Екатеринбург, 2010, автореферет докторской диссертации; Будаев, Э. 
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Може би именно в тази натрапчиво очевадна липса на каквито да 
са изследвания и публикации, посветени на политическата метафороло-
гия, се крие и разковничето за това, защо досега темата за ароматите и 
миризмите, за тайнствата или пък за потайностите на човешкото обоня-
ние не е попаднала „под лупата” на научните анализи, интерпретации. 

Политическата одорология може/трябва да разкрие и обясни кои 
са приоритетните, фаворизираните или стигматизираните и репресира-
ните олфакторни метафори и символи, присъщи на конкретни истори-
чески епохи, общества, партии и техни лидери. Освен това тя следва да 
покаже и разтълкува защо, как, кога и къде се осъществяват историчес-
ките унаследявания или придобивания на съответни одорологични логи-
ки и техники, които сближават или раздалечават участниците в сход-
ни/различни събития. И това не е всичко, понеже това специфично науч-
но знание трябва да разкрие и обясни и защо, и как определени олфак-
торни субстанции и метафори добиват по-голям, или по-малък дял в се-
мантиката, семиотиката или прагматиката на дадени публични дискурси.  

Политическата одорология може да се занимава и с въпроси от 
сорта на такива: какви типологии олфакторни лингвистични конфигура-
ции се използват при банално-всекидневни или в екстремално-критични 
ситуации за управляващите и управляваните; как личностните особенос-
ти, характерът, индивидуалността, темпераментът, културата на даден 
политически субект – държавник, партиен лидер, функционер или редо-
ви член – се отразяват върху потребностния му глад или върху стереоти-
па му да подбира и експлоатира определени езикови клишета, свързани с 
олфакторна проблематика, тематика; как масовото психично заразяване 
или публичните събития с участието на множества граждани могат да 
преформатират ситуативното емоционално-поведенческо състояние на 
даден човек, като го включат в регистрите на фаворизирани или – обрат-
ното – стигматизирани олфакторни дискурси, и как дискретно регулират, 
управляват неговите постъпки в такъв момент. 

Наложително и да си посочи, че бумът на изследователския инте-
рес към или на творческите стремежи и опити да се разконспирират и 
обясняват изумителните потайности на ароматите и миризмите твърде 
релефно се очертава след публикуването и на знаменития роман на Пат-

                                                                                                           
Сопоставительная политическая метафорология. Нижний Тагил, 2011; 
Будаев, Э., Чудинов, А. Лингвистическая советология; Будаев, Э., Чу-
динов, А. Метафора в политической коммуникации. М., 2008; Будаев, Э., 
Чудинов, А. Современная политическая лингвистика. Екатеринбург, 
2006. 
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рик Зюскинд „Парфюмерът. Историята на един убиец” – 1985 г.8 Седем 
години след излизането на романа на книжния пазар – през 1992, – се 
публикува и първата научна монография, специално посветена на изслед-
ването и анализа на ароматите и миризмите. Тя принадлежи на Ханс Рин-
дисбахер, който в издателство на Мичиганския университет публикува 
пионерски труд, носещ знаковото заглавие „Мирисът на книгите: култур-
но-историческо изследване на олфакторните възприятия в литературата”. 
А двадесет години след отпечатването на романа, превърнал се в и свето-
вен бестселър, той вече е и филмиран – през 2006 г. – в продукция на Т. 
Тиквер. Междувременно започва и до днес все още не е стихнала бурната 
„олфакторна революция”, чиято същност, специфика и феноменология 
стават неизменен, а при това и твърде сериозен предмет на всевъзможни – 
научни и художествено-културни – проучвания, на персонални моногра-
фии, или на солидни колективни творби, посветени на тази тема. 

Най-вече филолози, лингвисти и семиотици страстно обръщат 
поглед към крайно деликатната и същевременно мистериозната сфера на 
олфакторните субстанции. Те полагат темелите за появата на доста со-
лидна поредица от разнородни научни изследвания и дисертации, значи-
телна част от които са интердисциплинарно насочени. В Русия, напри-
мер, първата такава принадлежи на Ю. А. Старостина.9 Малко след нея 
от печат излиза и кандидатската дисертация на Н. А. Рогачева, която се 
счита за първата от плеядата научни изследвания, посветени специално 
на темата за поетиката на ароматите и миризмите.10 В тези интересни и 
задълбочени проучвания или публикации много релефно, но пък и поу-
чително се разкрива как специфичните езици и стилистични техники на 
световно или на национално знаменити творци – поети, писатели, ху-
дожници и пр. – отразяват и въплъщават (чрез невероятната си разказва-
телна магика) потайности и послания на незримите и глухонемите свето-
ве на ароматите и миризмите. 

В подобни дисертации „под обектива” на научно-изследо-
                                                 
8 Далеч преди П. Зюскинд обаче, френският пътешественик маркиз Ас-

толф де Кюстин прави аналогична „рентгенова снимка” на отвратител-
ните миризми в руската империя, най-вече на градските и човешките 
„ухания” в двата центъра – Москва и Петербург, при това и по начин, 
който му спечелва името, а и славата на еталон на яростната русофобия 
(виж подр.: Кюстин, А. де, Россия в 1839 году. СПб., 2008). 

9 Старостина, Ю. А. Метафора как средство языковой реализации кон-
цепта „запах”. Волгоград, 2010. 

10 Рогачева, Н. А. Русская лирика рубежа ХІХ-ХХ веков: поэтика запаха. 
Екатеринбург, 2011. 
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вателското внимание и комплексния анализ се подлага и деликатната 
проблемно-тематична сфера за разнообразните метафори, които са свър-
зани (по някакви основателни причини и солидни начини) и с въпросите, 
и с тайните на субстанциите и особените влияния на миризмите и арома-
тите както в естествения, така също в изкуствения – създадения от чове-
ка, – свят.  

В тези изследвания се поставят и третират много важни, а до този 
момент и неизползвани в научната дискурсивност въпроси и теми. Едни 
от тях, например, са свързани с проблемите около произхода, естеството, 
историческите мутации и семантичните консистенции на специфичните 
категориално-понятийни редове и комплекси, свързани пряко или косве-
но с олфакторната тематика и феноменология. Други се отнасят до начи-
ните, технологиите и практиките на „снемане” и дискретна кристализа-
ция на архетипни конструкции и наслагвания в смисъла и значението на 
подобни значими термини, или на ангажираните с тяхното наличие и ро-
ля сциентистки или културни дискурси. Трети засягат различните мето-
дологически подходи и инструментариуми, чрез които може да се де-
шифрират и обяснят тайнствата на определени естествени или изкустве-
ни мириси. Четвърти са ориентирани към систематично изучаване и 
обяснение на различни метафорични модели, чрез които се репрезенти-
рат същността, а и посланията на конкретни аромати или миризми. Пети 
се ангажират с отделни проучвания на конкретни лексикално-семанти-
чески „антуражи” или „гарнитури”, които са обвързани с и зависими от 
темата за мирисите. Шести са посветени на различни видове таксономии, 
класификации или типологии на разнородни, или на имащи общи коре-
ни, сходства олфакторните метафорологии.  

Нещо повече: ако в Русия има мощен „демографски бум” на тео-
ретически интереси и научни изследвания дори и в толкова деликатна 
сфера, каквато е тази за обвързаността и репрезентацията на различни се-
мантични пластове и феноменологични истории на олфакторни субстан-
ции или пък на одориращи логики и техники, примерно, в сферата на ре-
лигията и теологията, у нас не се забелязват подобни интереси, а и творби. 

Впрочем, подобна липса се забелязва и в сферата на родната тео-
логия, която също не лансира и не популяризира свои сериозни и солид-
ни изследвания за връзките на олфакторните феномени с религиозната 
дискурсивност, иконография и интерпретация. В отличие от нея, христи-
янската теология – била тя православна, католическа или протестантска, 
– предлага твърде много, а и задълбочени изследвания, творби на тази 
тема. Няма и как иначе да бъде, защото йерофанията винаги се съпро-
вожда или предизвиква съответни олфакторни излъчвания, които вярва-
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щите могат/трябва да усетят и проумеят. 
Подобен знаменателен факт всъщност дискретно ни подсказва 

или показва, че властовата логика и прагматика на Бога, на неговите 
пратеници на Земята и пр. твърде често се обличат в причудливите 
одежди на всевъзможни – приятни, или неприятни – аромати и миризми, 
всяка от които носи в себе си някакви тайнства, но пък и послания. 

След като Езикът представлява особена Власт, то и Божието 
слово, както и езиците на ароматите и миризмите, които са валидни за 
дадени епохи, общества и култури всъщност са специфични властови 
феномени, които притежават огромна роля и значение в жизнените све-
тове на хората, които са свързани с тези епохи, общества и култури. По-
добна власт няма как да не бъде използвана и за целите на политическите 
практики, поради което става неизбежно осветляването и задължително 
анализирането на нейните разнородни, многолики и разнопосочни коре-
лации, но и последици в живота на човека. 

Във всички религии и техните митологии, във всички свещени 
книги винаги ще открием солидни текстове или важни пасажи, в които 
тайнствата на божествата се проявяват в и чрез съответни техни диск-
ретни олфакторни феноменологии, или чрез конкретни одориращи тех-
ники и практики, които, обаче, остават неведоми, не винаги лесно понят-
ни и бързо достъпни за разсъдъка, душевността и битийността на смърт-
ните хора. Защото те са дълбоко потънали в незримите семантични дъна 
на всевъзможни метафори или са обвити и с атрактивни символи, които 
изискват специални умения и усилия, за да бъдат правилно и многост-
ранно дешифрирани, за да разкрият наяве скритите в тях богатства. То-
ест, в култово-обредните процедури, в различните свещенодейства вина-
ги се стига и до моменти, в които тайнството трябва да бъде символизи-
рано и осъществено чрез успоредното и съвместното действие на звук, 
образ и мирис, с посредничеството на съответни – носещи определени 
послания или завети – благоухания, аромати, или миризми. 

Например, божията благодат и божието дихание, които чудодей-
но одухотворяват или съживяват, вдъхват нови сили, вяра и живот в оне-
зи, които вече са ги опитали. В тези ефирни и мистериозни – не от мате-
риална, а от духовна субстанция – „лъчения” алюзиите за обонятелно-
олфакторни конотации за много по-прозрачни и по-могъщи в сравнение 
с определени гастрономически или солидни осезателно-вкусови възпри-
ятия. За религиозно-теологическите дискурси и наративи духовната хра-
на е несравнимо по-важна и значима. Тя определено е съдбовна за чо-
вешкото съществуване, но и спасение.  

Вярващият не познава, нито се призовава да узнае какви всъщ-



197 

ност са истинските миризми на плътта на Бога. За него такива размисли и 
постъпки биха били акт на безумие, на табуирана греховност и скверно 
кощунство, на фатално отдаване на душата му под властта на профанно-
то начало, или пък на сатанинските съблазни и изкусителства. За сметка 
на това обаче, той е силно убеден, че властта на всемогъщия Бог е неиз-
менно пропита, а същевременно и излъчваща в огромни дози неимовер-
но чудни благоухания. Християнският Бог или мюсюлманският Аллах 
няма как да бъдат вонящи и смърдящи, защото подобни олфакторни ре-
ференции са предназначени за Дявола, или за Шейтана. Християнската и 
мюсюлманската добродетелност винаги ухае на нещо особено приятно, а 
християнската или ислямската греховност неизменно понамирисва на 
нещо лошо; на нещо, което е не само нечисто в плътски, ала и крайно не-
честиво в духовен контекст. За разлика от това едностранчиво портрети-
ране, при други – по-древни, политеистични или дуалистични – религии 
Божеството може да притежава не една, а две или няколко свои същнос-
ти. Това означава, че то може да разпространява различни типове мириси 
– добрата му природа да се олицетворява и въплъщава чрез ароматни 
благоухания, а лошата – да се проявява по всевъзможни начини чрез 
неприятни и отблъскващи миризми.  

Благоуханието на Светия дух, неземните аромати в „рая” на от-
делните религии, лъхащият на нечовешка благост и добродетелност Бог 
и т.н. са част от съкровените фабули и повествования на всички свещени 
книги, както и на всички религиозни митове. 

Духовността, която е опора, сила, но и гаранция на божествата, 
няма материален произход, нито профанен материален ангажимент. За-
това и отредените да попаднат в рая праведни човешки души се прена-
сищат – задоволяват нуждите си – с неземните аромати на райските гра-
дини, с блаженната атмосфера на райските селения, не с нещо друго. 

Колкото и чудно да изглежда, този мотив обаче е и доста широко 
разпространен. От памти века той се използва в сферата на политиката. 
Масите, следовниците на някои политически идеи трябва първо да се за-
доволят, наситят с ароматите и субстанциите на низпосланата към тях 
вяра, а чак след това да разчитат на материалните й придобивки. 

Нещо повече, не само религиозно-теологическата, а и полити-
чески, или идеологически прокламираната есхатология за спасението от 
грешния в райския свят и живот също се базира на селекциите, експлоа-
тациите на богати аксесоари от такива метафори. Спасението от опреде-
лен държавно-политически режим и от игото на дадена идеология винаги 
се обвързва със съзнателно и последователно следвани дистанции, с бяг-
ства или с изолации от зловонните, злотворните влияния на злокачестве-
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но миришещи реалности и нрави, които определена власт и нейната иде-
ология налагат и всячески фаворизират. Уханието на алтернативната 
идейна визия, която противостои и се бори против господстващите лоши 
властови логики и практики, винаги се представя като омайващо, пленя-
ващо за съзнанията, душите, волите и сърцата на онези, които го възпри-
емат, разбират. Обратното, миризмите на злотворните идейни визии, до-
ри когато са особено съблазнителни и изкусителни, неизбежно водят до 
поквара и разложение на ума, душата и живота на хората, оказали се мо-
ментно/дълготрайно подведени от и отдадени на властта им. 

Впрочем, органичната връзка или зависимост между праведно-
спасителната духовност и липсата на негативни мирисови субстанции и 
влияния е повече от очевадна. За праведниците е определен раят, който се 
слави със своите неземни благоухания, докато за грешниците е осигурен 
адът, който притежава в наличност всички най-зловонни и отвратителни 
миризми, които простосмъртният човек познава и в житейската си орис. 

Който искрено и пламенно желае да отиде в бъдното, той трябва 
да е готов, но и способен да живее с представите за неземните аромати, 
които това бъдеще притежава, и които в даден момент, или контекст той 
получава въображаемо в особен, „превърнат” вид. Защото ароматът идва 
от далечното и незримото, каквото може да е и бъдещето, но именно той 
прави възможна и близостта му, както и впечатляващото, или вдъхновя-
ващото усещане за потопеност в, или за докосването до мистерията на 
подобно бъдеще! 

А не се ли пренасят тези мотиви и рефрени и в политическите 
дискурси, и в идеологически наративи и визии за желаното или дамгос-
ваното бъдно време и общество? Нали всички идеологии и политически 
реторики описват и легитимират специфични за тях визии, в които „сво-
ето” и „чуждото” време и общество излъчват различни миризми! Нали 
идеологическите еретици и политическите грешници също се изогра-
фисват с неизкореними или се обричат на непреодолими отвратителни 
миризми! Нали за тях е също толкова важно, че телесно и плътски трябва 
да са хигиенизирани, и ароматизирани; страшното е, че са духовно омър-
сени и вонят, или че смърдят на нечовешко и грешно! Именно полити-
ческият език, идеологизираната семантика и лексика са тези, които са 
способни или пък са безусловно задължени да разкрият пред сетивата и 
разсъдъците на публиката, на отделни индивиди, или социални групи, че 
чуждостта мирише лошо, че от нейната явна, или прикрита смрад лъха 
на коварство, лицемерие, опасности и гибел. Точно този език и подобна 
семантика, или лексика са натоварени с мисията селективно и ефективно 
да отсеят от безкрайното многообразие на битуващите във всекидневие-
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то термини онези, които могат да послужат най-добре за съответните по-
литически задачи. Затова и в алхимичните лаборатории на идеологичес-
кия или политическия език се правят непрестанно и настойчиво всевъз-
можни опити, използват се най-различни съставки и подправки, за да се 
постигне заветната цел – да се открие философският камък или еликси-
рът, който може чрез думите или дискурсите, да промени тотално съзна-
нието и битието на тези, в духовната и материалната плът на които той е 
инжектиран и действа. 

Следователно и в историята, и в нашата бурна съвременност една 
твърде значителна част от пребогатия компендиум на религиозните ме-
тафори, а и на използваните от теологията символи се оказва прекалено 
гостоприемно посрещната и добре използвана в сферата на различните 
политически дискурси и идеологически наративи. Цяла една – огромна 
по своето лексикално разнообразие и могъщество, но и доста впечатля-
ваща по своите семантични проникновения и откровения, – плеяда от 
термини, метафори, алегории и най-различни други вербални конфигу-
рации се оказва – почти без никакви съществени изменения – пренесена, 
пък и добре оползотворена от, и чрез политическото. Именно по тази 
причина днес също сме свидетели, или дори сами сме участници в про-
цеси на езиково „пресътворяване”, на публични или на междуличностни 
комуникации, в които колосални части от религиозни метафорологии 
или от теологически символики се оказват нужни и полезни за най-
разнопорядкови политически телеологии и прагматики. Дори в отявлено 
секуларни, атеистични по външността и претенциите си идеологически 
наративи и политически дискурси можем да срещнем дискретно, завоа-
лирано, апокрифно, иносказателно пребиваващи или действащи (под 
прикритие) теологически сюжети, или разнообразни метафори, които 
успешно осъществяват съответни телеологии и сценарии.  

Конструирането на обществените реалности и нрави11 винаги 
предполага или изисква селекция, а и употреби на определени типове, 
стратегически или тактически важни, и с „висока поразяваща точност” 
политически, идеологически езикови снаряжения, сред които могат да се 
търсят и намират и такива с олфакторни произходи и същности. 

Ако политическата реторика може да бъде представена – колкото 
озадачаващо да изглежда и звучи – като своеобразна вербална камасут-

                                                 
11 За историческото и социалното конструиране чрез езиковите арсенали и 

репертоари виж: Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование 
реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995; Серл, Дж. Конст-
руиравание социальной реальности. М., 1999. 
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ра12, а, както добре се знае, камасутрата винаги прибягва до употребите и 
описанията на съответни аромати и миризми, то политически реторична-
та „камасутра” също би следвало да се уповава и основава на селекциите 
и експлоатациите на (добре работещи за каузите й) благоухания. 

Езиковите архитектури, семантичните логики и лексикалните де-
корации на политически ориентираните и ангажираните олфакторни ме-
тафорологии обаче притежават разнородни дизайни и многопосочни 
проявления. От една страна, подобни типове метафори са в състояние 
изключително мощно да разбудят и ефективно да канализират в точно 
определени посоки психичния тонус или менталния статус на човека в 
определени ситуации и при съответен контекст. 

От друга страна обаче, олфакторните метафори могат и да при-
тъпят, или даже да приспят чувствителността на човека, в т.ч. особено 
неговата морална, социална и гражданска сензитивност към дадени зло-
бодневни проблеми и социални несправедливости, да му предложат и да 
го отведат в съвсем различни, илюзорни измерения и да предопределят – 
по този начин – неадекватни реакции от негова страна в съответни ситу-
ации. Не случайно Мишел Сер подчертава, че „нищо не прави човека по-
нечувствителен от думите. Искате ли силно да дрогирате някои пациент? 
Накарайте го да говори развълнувано и приповдигнато, помолете го да 
разказва за себе си, само за себе си, за единственото си желание, поже-
лайте да постигне убеденост в обкръжаващите го”13 личности. 

Нужно е и да се отбележи, че подобни (публични, или между-
личностни) сеанси винаги произвеждат, обменят и консумират и опреде-
лени олфакторни феномени. Защото захласнатият в своите вербални из-
лияния и прозрения политик твърде често ги „парфюмира”, или – обрат-
ното, – ги „умирисва”, „увонясва”, или дори ги „усмърдява” със съответ-
ни – на неговите дискретни, прикрити, или на директно афиширани за-
мисли, – семантични и лексикални аромати и миризми, с блудкави, или с 
„по-пиперлии” изрази. 

Впрочем, тук, може би, е времето и мястото, в които да зададем и 
въпрос от сорта на това: не сме ли свидетели в миналото и настоящето на 
подобни политически и вербални „експлозии”, при които управници или 
властници се унасят в и превъзнасят чрез своите слова, или изповеди, или 
със собствените си вербални самоописания, при които описват, или умиш-
лено приписват на своите реални или мними противници всевъзможни, 
обикновено твърде неприятни, или даже съвършено непоносими зловония?  

                                                 
12 Виж подр.: Гандапас, Р. Камасутра для оратора. М., 2005. 
13 Сер, М. Петте сетива. Философия на смесените тела. С., 2005, с. 71. 
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Ако М. Сер с право говори/пише за и обяснява как се случва ин-
токсикацията на психиката и съзнанието на хората от звуците на пуб-
личното или апокрифното слово, и при положение, че знаем, че интокси-
кациите винаги имат съответни проблеми, връзки с и зависимости от 
обонянието, нямаме ли тогава сериозно основание да предположим, или 
да твърдим, че политизираните дискурси интоксикират по своему соци-
алното обоняние на хората? Нали именно чрез умишления подбор или 
пък чрез инструментално осъществената злоупотреба с определени тер-
мини, лингвистични матрици, или с политизирани метафори стават въз-
можни случаите и описанията на предполагаемия, или известния про-
тивник с публичните „разкрития”, или вменявания за присъща нему отв-
ратителна зловонност?! И пак чрез подобни селекции и употреби на спе-
циални метафори и вербални стратегии, или тактики се лансират и леги-
тимират описанията, и възхвалите за собствения мирис. 

Разбира се, антагонизмът между привържениците на съответни 
идеологически и политически визии винаги, макар най-често твърде дис-
кретно, корелира и с вменените им олфакторни референции. Затова и 
„нашата” идентичност трябва винаги (по презумпция) да се удостоява, 
или даже да се възвеличава с позитивни, благоуханни мирисови субстан-
ции и терминологии. В отличие от нея, „чуждата” непременно следва да 
се дамгосва и преследва, дори и заради нейните съмнителни, негативни 
олфакторни свойства. А всичко това може и трябва да се постига преди 
всичко с определени думи и изрази, с премислено конструирани и пуб-
лично разпространявани терминологии или символики, с легитимация и 
фаворизация на едни, но и с дезавуиране, репресия на други дискурси. 

Самото присъствие, а особено пък дейността на всеки полити-
чески субект почти винаги – артикулирано или иносказателно – се об-
вързват и с присъщи нему „ухания”. В тези смисъл в самата семантична 
или символно-метафорична „архитектура”, в дискретния и невинаги 
добре забелязван, и проумяван от простосмъртните „дизайн” на полити-
ческите митове, визии, на идеологическите парадигми или наративи чес-
то съвсем умишлено се подбират и използват такива лингвистични сред-
ства, които пряко или косвено създават в психиката и съзнанието на пуб-
ликата определени олфакторни внушения, алюзии или илюзии.  

Нещо повече, всеки политически деец, който се фаворизира или 
стигматизира, се оборудва и със съответни одориращи мисии или ефек-
ти, които трябва да се пласират в социума, а и да се проумеят, или пре-
живеят от (повече или по-малко) осъзнатите хора. Например, този, който 
е призован и призван от духа на времето и от пулса на историята да про-
чисти реалностите и нравите в държавата и обществото от отрицателната 
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роля на нежеланите и злотворно проявилите се управници и политици, 
винаги се асоциира и с пречистване на историческата и социалната ат-
мосфера, с „ароматизиране” на условията и нравите, които трябва да 
предложат по-добри алтернативи за живота на гражданите. 

Обратно, онзи, който се описва или комуто се вменява, че се ан-
гажира с прокарване, налагане в социума на лош порядък и нездравосло-
вен социално-политически дух, винаги бива представян и като създател, 
или разпространител на отрицателни миризми, на нрави и реалности, от 
които се излъчват неприятни вони, които гибелно задушават хората.  

Подобно на религиозно-теологическите наративи, и в политико-
идеологическите дискурси също се възпроизвеждат и експлоатират те-
мите за различните модалности на възприемането, осмислянето, оценя-
ването и реагирането на дадени мирисови влияния. 

Добре известно е, че в многообразните религиозно-теологически 
концептуализации са налице няколко специфични, но заедно с това и ин-
вариантни сюжета за доста деликатните връзки или зависимости между 
душата и „диханията”, т.е. различните мирисови субстанции, или ефекти 
върху психиката и съзнанието на човека. Едни от тези сюжети лансират 
и легитимират определени типове дихотомии, които са свързани с пасив-
ното, или с активното отношение на човека към обкръжаващите го ми-
риси. Защото субектът може да стане неволен и случаен свидетел, дори 
жертва на връхлитащи го материални или духовни „ухания”, които да 
предопределят неговите праведни, или греховни избори и постъпки. Тези 
дихотомии могат да се прокарат и в политиката, като, разбира се, бъдат 
съответно „правилно облечени” в конкретен контекст или стил. 

Особено важно е да се подчертае, че пасивността/активността 
към олфакторните субстанции и влияния може да се проявяват в най-
различни модификации. Не е все едно и също дали човек пасивно ще 
посрещне изпитанията на връхлетелите го миризми, като се смири пред 
тяхната власт и продължи да ги поглъща принудително и безропотно, 
или пък да се примири с тяхното наличие, но да се опита да потърси ня-
какво – временно, сносно за контекста и момента – обяснение, дори оп-
равдание за изпитанията си. И съвсем по-друго е, когато човек осъзнае 
истинската същност и дискретните смислови послания на струпалите се 
над душевността и битието му – естествени или изкуствени, реални или 
въображаеми, природни или социални – миризми, като и съответно на 
това предприеме целенасочени, решителни и активни мерки за тяхното 
ограничение, а дори и за пълното им премахване. 

Критиките или присъдите, че някой носи отговорност или вина 
за това, че (не) се е възпротивил на определени одиозни социално-
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политически миризми, а пасивно или доброволно, и съзнателно е живял 
в тяхната обител, са твърде чести и в нашето време. Не сме ли свидетели 
на твърде изострени полемики, а и на разпалени взаимни упреци или об-
винения в осезаемите липси на нужната социална чувствителност, на 
дължимото гражданско обоняние, които отличават едни от други поко-
ления в държавата, социума? Не чуваме ли присъди от младите към ста-
рите, че са живели във време и общество, които са усмърдели техните 
съзнания и битиета, пък и от страна на старите към младите, че послед-
ните са твърде опиянени или съвсем непроумяващи каква е истинската 
същност и до какви последици могат да водят техните автореференциал-
ни олфакторни портретирания, идентичности, битности и битийности в 
делнични, а и в екстремни казуси, или че не усещат истинския дух и дъх 
на историческото време, на социалните промени? А всички подобни уп-
реци, обвинения и присъди се извършват, или пък се съпровождат от ин-
струменталното селектиране и експлоатиране на съответни термини или 
фрази, които се оказват „дух от духа и плът от плътта” на определени 
политически дискурси, на съответни идеологически или идеологизирани 
лингвистични производства, дистрибуции, обмени и консумации на 
предварително пуснати в оборот семантики и лексики, които пулверизи-
рат съзнанието и психиката на отделния човек, или на социални групи. 

Самият факт, че непрестанно се сблъскваме с политически или 
идеологизирани дискурси, че опонентите или противниците притежават 
пропито от вонята, просмукано от смрадта на историческото минало, или 
от мириса на одиозната власт съзнание и битие, е напълно достатъчен, за 
да убеди, че олфакторните „присъди” действат масивно, макар и дискрет-
но, невинаги отчетливо забелязани и напълно проумени от гражданите. 

Дихотомията „пасивно – активно” се използва много целенасо-
чено и мащабно и в политическите дискурси, в идеологическите нарати-
ви. При това следва да се посочи, че „чуждата” политическа идентичност 
винаги е солидно упреквана или основателно обвинявана, че се оказва 
прекалено примирена и безпомощна пред и под властта на отрицателни-
те миризми, или пък че е неоправдано агресивна в налагане на собствени 
такива спрямо душевния и практическия свят на „нашата”, толерираната 
и фаворизираната идентичност. 

Следователно, формите, степените, начините и средствата на па-
сивно подчинение и съобразяване с присъствието на дадени неприятни 
миризми могат да са съвършено, дори противоположно различни. Това в 
същата степен се отнася и до разнообразието на вариациите на активните 
отношения, на дейните реакции спрямо наличията на едни или други ол-
факторни феномени. И, съответно на това, може/трябва да се търсят и 
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прилагат онези термини или вербални констелации, които в оптимална 
степен и форма могат да обслужват дадения дискурс. 

Така например, срещата с одиозни миризми може да предизвика 
разнородни по същността си душевни брожения и (съответстващи им) 
практически действия. Човек, връхлетян от неприятни миризми, може 
или само да се опита да се отстрани, да избяга от мястото, което го „да-
рява” с подобни благоухания, но може и да се опита радикално да про-
мени средата, да премахне напълно източниците на вонята или на смрад-
та в нея. А и в двата казуса може да избере, или да прибегне до използва-
нето на различни поведенчески прийоми, средства, арсенали и репертоа-
ри, за да се спаси от одиозния мирис. При всеки от тези случаи обаче, чо-
век непременно се оказва пред или сам си изгражда съответни „езикови 
картини” за случващото се, за произхода, естеството или функционал-
ността на въпросните аромати/миризми за неговото моментно (или то-
тално) битие.  

Освен това преживяването на влиянията на едни или други ми-
ризми може да се корелира и със съвършено различни по ниво и обхват 
на въздействията си последици. В този аспект може специално да се под-
чертае, че душевните колизии на човек, който се сблъсква с наличието на 
неприятни миризми и не им отдава огромно значение, са доста по-
различни в сравнение с човека, който изпада в своеобразен шок от такива 
миризми. Защото всеки (поне веднъж в живота си!) е имал среща с таки-
ва отвратителни миризми, които го плашат до смърт, които го паникьос-
ват или парализират напълно и в момента. Такъв човек може основател-
но или напълно безпочвено, въображаемо да се притесни, даже много 
силно да се уплаши заради предполагаемата крайно опасна или смърто-
носна субстанция на миризмите, в които му се налага да „потъне”, или 
които той очаква да го „срещнат”. 

Други сюжети, обаче, са свързани с проблемите на ориентацията 
и реактивността на субекта в зависимост от това дали срещнатите от него 
ухания попадат в таксономиите на сакралното или в тези на профанно-
то. Защото от естеството и дислокацията на съответната миризма в сфе-
рата на свещеното или на профанното прекалено много зависи и доколко 
тя, както и всички породени от нея връзки или отношения на човека мо-
гат да се толерират, или да се ограничават, забраняват, дискриминират, а 
и преследват всячески. 

Мишел Сер показва как чрез обонянието и олфакторните фено-
менологии човек може да се приближава до  (или отдалечава от) сакрал-
ното или от профанното; как може да бъде ръководен, сплашван и про-
куждан от незримата и глухонямата воля на летливите духове; как може 
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да пребивава в чистота, или пък да потъва в потресаваща мръсотия; как 
може да се омърсява, морално да се обезчестява и социално да се озло-
честява, или, обратно, да се пречиства, като при всички подобни душев-
но изпитания, или премеждия той неосъзнато, или напълно съзнателно 
усеща и проумява, че реалната или фиктивната проницателност на него-
вото обоняние му сервира уникални сплави от познание и религиозност, 
от дискретен трепет и ултимативен „глас” на социалната му сензитив-
ност.14  

Същевременно, правейки интересни алюзии и сравнения между 
два казуса – че парите не миришат, а и че продуктите на езика (писмено-
то или говоримото слово) също не „ухаят”, – Сер дебело подчертава, че 
поради тази причина Словото трябва да бъде миросано, докато при Па-
рите тези култово-обредни процедури са изобщо непотребни.15  

Едва ли можем с лека ръка и с чисто сърце, с бистър ум и ста-
билна воля да възприемем подобно твърдение, защото и Словото също 
може твърде осезаемо да отделя, или – обратно, – да поглъща, абсорбира, 
утаява в и чрез себе си – конкретни „ухания”. Както виждаме и разбира-
ме от казаното/написаното дотук, политическите езици и дискурси не 
само акумулират, но и генерират съответни мирисови феномени, или за-
ряди. Те не само дескриптивно, но и прескриптивно дават осезаема глас-
ност и видност на определени – фаворизирани или стигматизирани от 
тях – олфакторни визии, аргументи и послания. 

Подобна на теологико-религиозните символни или култово-
ритуални практики, политиката също произвежда, дистрибутира, обменя, 
а и консумира такива символни и култово-процедурни техники и прак-
тики, които са тясно свързани с „мирисовата” тема. 

Например, вярващият в дадени – религиозни или политически – 
фикции човек може да смята, че неговите духовни ценности, норми, 
принципи или пътеводни идеали пораждат благотворни, но и разнасят 
благоуханни смислово-аксиални „ухания” в света, или поне в границите 
на собствения му жизнен свят, в неговия всекидневен бит, поради което 
да им придава облик и стойност на нещо изначално, а дори и вековечно 
сакрално. Успоредно с това, на „чуждите” ценности, норми, принципи и 
идеали той предопределя негативни съдържания и значения, свързва ги 
неизменно и иманентно с профанността, поради което им определя атри-
буции на нещо (само по себе си!) неприятно миришещо. 

Съвършено други могат, обаче, да са фабулите, които поставят 

                                                 
14 Срав.: Сер, М. Петте сетива. Философия на смесените тела. С., 2005, с. 228. 
15 Пак там, с. 252. 
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човека на съответни душевни и поведенчески изпитания, при положение, 
че той възприема, осмисля и оценява връхлетелите го миризми в качест-
вото на знак, символ или инструмент за съответни поведенчески страте-
гии, или тактики в конкретно дадения момент и контекст. Това е така, по-
неже определени мирисови влияния могат да стимулират човека да оста-
не под тяхната власт, но също така и да го насърчат да извърши преходи 
към друг тип олфакторни субстанции и последици, които отговарят на не-
говите нужди или ценности. Така например, дистанцирането или бягство-
то от моментното влияние на лоши мириси обикновено са свързани с по-
мисли или спомени за алтернативни ситуации и душевни обстановки, при 
които субектът е реално, или въображаемо потопен в приятни аромати. 

Обратно, в дадени ситуации на душевно блаженство от арома-
тичната среда или атмосфера човек може да изпита моменти на сепване, 
или даже на тревожна размисъл, при които той може да се види, въобра-
жаемо да се „пренесе” в ситуации и обстановки, които притежават тъкмо 
противоположни олфакторни характеристики или специфики. В подобни 
моменти човек може да изпита особено силна нужда да сподели своите 
интимни помисли и преживявания с някой друг, или със самия себе си – 
в разговор наум. Дори да разсъждава върху това какво му носят присъст-
вията и влиянията на тези ухания, както и какво, и колко може да му кос-
тват отсъствията им от неговия жизнен свят. И подобни казуси не са 
присъщи, или валидни само за човешкото битово всекидневие, за персо-
налната екзистенция при особени случаи и обстоятелства, а така също и 
за политическото всекидневие, за политическата историчност на държа-
вата или обществото, когато също се усещат, или се засищат подобни 
нужди, разбира се, със съответно присъщите и инструментално-те-
леологично полезните за конкретни субекти оръдия, и т.н.  

Човек – в битността си на съзнателен и активно проявяващ се 
гражданин – знае смисъла, цената и ролята на разнообразните социални 
олфакторни субстанции и явления, с които му се налага да живее, или 
пък които той желае да придобие в своя живот. Той е наясно с реалното, 
а и със символното значение, със стойността и последиците на социални-
те зловония в реалностите и нравите, или с тези на благоуханията в со-
циума и в персоналната му екзистенция, поради което търси начини и 
средства да смали, или пък изцяло да отстрани първите, както и многост-
ранно, за дълго време да си осигури вторите. 

В този смисъл, в зависимост от естеството и ефекта си на проява, 
дадени миризми могат да провокират и инклузивни, и ексклузивни фор-
ми на поведенчески реакции. Похитен и повален от връхлетялото го на-
шествие на определени миризми, човек може да се „затвори” напълно, да 
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не иска да пророни нито дума, или да сподели дори с най-близките си 
хора, или – напротив, – да се отвори към другите, да изпита желание да 
им разкаже всичко за това, което е изпитал и преживял по време на тези 
душевни „сеанси”. Осъществяването на втората версия съвсем не озна-
чава, че човек иска едно към едно, съвършено правдиво и напълно да 
сподели с другите онова, което му се е случило. Има моменти и ситуа-
ции, поводи и обстоятелства, които могат да подтикнат човека да потър-
си и оползотвори форми, начини и средства, чрез които да предаде на 
другия своите душевни колизии в доста префасониран, напълно съзна-
телно или подсъзнателно преиначен вид. 

Този модус на „опубличностяване” на собствените душевни 
преживявания има доста широко разпространение и приложение в сфе-
рата на политическите отношения и дейности, особено когато е свързан 
пряко или косвено с удовлетворяване на определени нужди, интереси и 
сценарии на политическа спекулация или манипулация на хората. 

Както вече (малко по-напред) видяхме и разбрахме, за истински 
предано, а още повече за фанатично вярващия човек, Бог никога не може 
да бъде мислен като временно, или постоянно притежаващ и разпростра-
няващ неприятни плътски миризми. Такива подобават или непрестанно 
трябва да се излъчват само от тялото на Дявола, Сатаната и от плътта на 
различните (по своята нечовешка природа и порода) неверници и еретици. 

Специфичната трансгресия от религиозно-теологическата към 
политико-идеологическата митология или символика обаче твърде често 
си позволява да декорира силно идейните, или партийните опоненти, про-
тивници и врагове с клеймото не само на неверници и еретици, а и на ми-
ризливци, или смрадливци спрямо декретираната като сакрална миризма, 
излъчвана от определени ценности, визии и политически субекти. След 
като се знае a priori, че сакралното никога не може да бъде символно во-
нящо или смърдящо, дори реално и обективно да е такова, значи „обвине-
ните” в принадлежност или в използване на профанното са неизбежно 
маркирани с и са носители на лоши миризми. Тъкмо по тази причина мо-
жем да срещнем в много политически, в т.ч. парламентарни дискурси 
най-различни описания или пък дори и заклинания, според които „дру-
гостта” или ”чуждостта” е, или ще (трябва да) бъде непременно и при то-
ва одиозно умирисана. За подобна – ясно афширана или преднамерено за-
воалирана – цел винаги се подбират съответни – „добре работещи”, из-
годни и печеливши – семантични диференциали, или лингвистични конс-
трукции, които оказват силни въздействия на психиката, съзнанието. 

За щастие или за жалост, в политическата езиковост и практика 
съществуват огромни масиви от най-разнопорядкови термини и вербал-
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ни конструкции, които създават доста осезаеми алюзии, или пък диск-
ретни асоциации между политическото и олфакторното.  

Подобно на религиозно-теологическите сюжети или наративи, в 
политическите и идеологическите дискурси, или пък мащабни визии съ-
що се прибягва до селекцията и експлоатацията на разнородни и много-
функционални олфакторни компоненти, или на одорични субекти, с при-
същите за тях логики, техники и практики за „освежаване”, или „арома-
тизиране” на дадени обществено-исторически, политически реалности и 
нрави, или – обратно, – за тяхното замърсяване и усмърдяване с крайно 
неприятни, опасни и вредни за гражданите мирисови съставки.  

Тези много важни обстоятелства ме задължават да отправя насто-
ятелно питане: защо след като в религията и теологията тази проблемно-
тематичната сфера е толкова солидно застъпена, съвременната родна нау-
ка изобщо нехае, пренебрегва я и въобще не проявява необходимия инте-
рес, а съответно на това и не прави нужните анализи на подобни значими 
проблеми, каквито всъщност са и тези на олфакторните феномени? Защо 
след като Божието слово, Божията власт и Божият промисъл са нераздел-
но свързани и с техните дискретни проекции и послания в и чрез тайнст-
веното и „летливото царство” на миризмите, съвременната българска фи-
лософия, социология или политология не насочват своето изследователс-
ко внимание, не си поставят ангажименти задълбочено и комплексно да 
изучат и обяснят потайностите на връзките и зависимостите между свето-
вете на властта и световете на различните аромати и миризми, понеже и 
двата вида светове и реално, но и символично притежават свои особени 
езици, т.е. особена власт”? Нали вече над научните изследвания и творби 
не тегнат зловещите сенки на примитивната идеологическа и атеистична 
цензура, която в предишни времена и нрави са ограничавали, забранявали 
всичко свързано с религията или с теологическите дискурси?! Нали днес 
никой не поставя под забрана, не налага ембарго за религията и теология-
та! Нали в техните исторически практики и социални логики могат да се 
открият прекалено много важни и полезни неща и за генезиса, природата, 
особеностите, и за арсеналите и репертоарите на Властта, на нейните раз-
нообразни въплъщения и превъплъщения в света, и в многоликия живот! 
Затова е и повече от странно, че днешните наши философи, социолози 
или политолози, огромна част от които публично се декларират и демонс-
трират като порядъчни християни, не проявяват никакъв пиетет, а и не 
правят никакъв опит осезаемо и ползотворно да пренесат и използват 
опознатото от или от натрупаното в съкровищниците на религиозните, 
или теологическите книжнини духовно богатство, свързано с тайнствата 
на олфакторни субстанции и влияния в жизнения свят на хората.  
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След като Божията власт намира за твърде изгодно и полезно да се 
възползва от разнообразието на естествените или изкуствените миризми и 
аромати, да ги ангажира и експлоатира за съответни телеологии и прагма-
тики, защо Светската власт и духовните й защитници не правят нещо та-
кова, не вкарват темата за олфакторните консистенции и въздействия в по-
летата на своите сциентистки и политически интереси и ангажименти? 

Подобни въпроси и такива дискусии изобщо липсват в научните 
библиографии. В крайна сметка, ако божията власт може да разчита на ог-
ромен континуум от аромати и миризми, защо светската власт, в т.ч. и най-
вече политическата да не го прави? Нещо повече, тази власт (и светската, и 
политическата) исторически, актуално, реално и символични също върши 
подобни неща, обаче не ги проблематизира, или интерпретира. 

Проблемът, обаче, не опира единствено до религиозно-теоло-
гическите дискурси, в които знаковата тема за ароматите и миризмите е 
специфично поставена, а и решена. Той е зависим също и от непознаване-
то, или от нежеланието да се използват огромните духовни съкровищни-
ци на художествената литература, културата и различните видове изкуст-
ва, в които тази тема има достатъчно широко място и значимо влияние. 
Можем с огромно съжаление да констатираме една нелицеприятна истина 
– съвременните политици имат недобра, а дори и доста лоша, оскъдна 
обща култура, поради което не познават и не могат пълноценно да изпол-
зват духовните богатства на световната и родната си култура, на онова, 
което е спотаено в художествената литература и изкуството. Затова в тех-
ните публични или неформални дискурси твърде често можем да забеле-
жим, че олфакторната тематика или одоричните им ангажименти се реп-
резентират чрез селекция и експлоатация на всекидневни езикови модели, 
щампи и техники, в които обикновено мощно преобладават профанните, 
елементарните и инвективните форми на изказ. 

В езиковата „съкровищница” и „стилистика” на родните полити-
ци и управници (като цяло) се срещат лингвистични орнаменти и конфи-
гурации, които имат своята семантична, но и семиотична власт в предели-
те на масовото съзнание, на примитивната и банално-прозаичната реч на 
хората, които са чужди, или далечни на духовните висоти. По тази при-
чина не бива да се изненадваме, че нашите доморасли политици и идеоло-
зи (като цяло) използват – и от парламентарната трибуна, и в публичните 
си слова, а и в писмените си творения – вербални елементи за олфакторни 
феномени и влияния, които са присъщи на разговорната словесност, на 
битовия, а и на доста изобилно наситен с простотия, вулгарности и ци-
низми език, така присъщ на масовото съзнание на простолюдието. 

Тази доста тревожна, но същевременно твърде печална констата-
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ция се потвърждава по категоричен начин и при проследяването и анали-
зирането на експлоатирания от родните политици и идеолози фонд на 
разнообразни метафори или алегории, асоциации или алюзии, които 
притежават известни – видими, или умело прикрити – родства, пък и 
сходства с темата и с богатата съкровищница за ароматите и миризмите. 
Нашите властници (като правило) се впечатляват, но и се доверяват най-
вече на такива метафори, алегории, алюзии или асоциации, които съдър-
жат в себе си преобладаващо негативен, уязвяващ, унижаващ честта и 
достойнството на „другия” семантични звена. Твърде епизодични са ка-
зусите, при които те упорито търсят услугите на други типове изкази. За-
това в парламентарната реч, в публичните изказвания на емблематични 
властови фигури, в посланията на държавни институции и пр. понякога 
можем да съзрем, прочетем и чуем такива олфакторни метафори, които 
изобщо не съответстват на добрия тон, моралните обноски.  

Вероятно не бива и да сме толкова безмилостно осъдително кри-
тични, или придирчиви към родните учени или културтрегери, защото 
подобни сериозни празноти има и в чужбина. 

Един солиден научноизследователски колектив – Бенуа Шаал, 
Катрин Руби, Люк Марлие, Робер Сусиниян, Файез Контар и Ришар 
Трембле, – също стига до крайно тежкото заключение, че науката и ре-
дица важни социални практики са твърде далеч от цялостното осмисляне 
и правилното оценяване на ролята и мястото, които обонянието реално, 
практически заема във всички сфери на всекидневния живот на човека, 
както и във формите на неговата личностна адаптация или в социалните 
му взаимодействия.16  

Изхождайки от хипотезата, че всички култури се характеризират 
със специфична афективна поляризация на миризмите, въпросният ко-
лектив стига и до друго заключение: разнообразието в олфакторните 
пространства и практики неизбежно пораждат и утвърждават съответни 
олфакторни лексики (в рамките на отделните човешки общности), които 
се състоят не от единични, а от стотици и дори хиляди олфакторни тер-
мини. Лексикографският анализ на лингвистичен материал на повече от 
60 езика показва, че лексиката, отнасяща се до негативните обонятелни 
възприятия и миризми, е далеч по-голяма от тази, която обозначава пози-

                                                 
16 Срв. Шаал, Б., Руби, К., Марлье, Л., Суссиньян, Р., Контар, Ф., Трем-

бле, Р. Изменчивость и универсалии в воспринимаемом пространстве 
запахов. Межкультурные подходы к исследованию обонятельного гедо-
низма. – В: Ароматы и запахи в культуре. М., 2010, 2-рое изд. Т. 1, с. 89. 
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тивните и неутралните усещания или миризми.17  
Ако внимателно премислим и анализираме тази констатация, си-

гурно няма да се изненадаме, че в политиката, в идеологическите или в по-
литизираните дискурси и наративи можем да се сблъскаме – при това дос-
та често и във впечатляващи количества – с дисбаланси между негативни-
те и позитивните термини, ангажирани (пряко или косвено, забележимо 
или пък завоалирано) със съответни олфакторни субстанции и влияния. 

Българската политическа лексика също потвърждава тази конста-
тация или тенденция – при това по твърде категоричен и осезаем начин. В 
нея негативните по своята семантична и функционална конотация терми-
ни, изградени върху олфакторна основа, силно превъзхождат като бройка, 
а и като честота на експлоатацията им тези, които са ориентирани или пос-
ветени на позитивни отношения към, и на възпяване на някои миризми. 

Ухото на съвременния български гражданин вече е обръгнало, 
пренаситено или дори е „хванало мазоли” от непрестанното стоварване 
върху неговото тъпанче на всевъзможни политически и политизирани 
дискурси, в които (афиширано или воалирано) става дума и за „впряга-
не” на определени аромати и миризми в политическите „игри”. При това 
става дума за фрапиращите дисбаланси между негативните и позитивни-
те (по своите семантични и интерпретативни ориентации и функционал-
ни ангажименти) дискурси, в които темата за ароматите, миризмите и 
обонянието играе твърде важна роля. Нещо повече. Почти във всички 
древни и съвременни езици и култури термините, или вербалните конст-
рукции, ориентирани и ангажирани с обонятелни функции, с „дешиф-
ровки” и издаване на съответни – обвинителни, или оправдателни – 
„присъди” на съответни миризми, се оказват и извънредно емоционално 
експресивни, както и невероятно обемни, многопластови или многознач-
ни в семантично, или в семиотично отношение. 

Впрочем, специалният подбор на точни и предизвикващи най-
големи поражения върху душевността и психиката, съзнанието и само-
съзнанието на човека образи, термини и лингвистични манипулативни 
техники се разкрива най-вече във всевъзможните по произход, смисло-
вост и функционална ангажираност фолклорни наративи и митологии. 
Няма народни приказки, общностни и национални легенди, или пък ис-
торически митове, в които ликът на „героя” и този на неговия „смъртен 
враг” да не са декорирани с несъмнено противоположни олфакторни ат-
рибути, да не излъчват абсолютно противни, нетърпими или непоносими 
помежду си „ухания” на техните антагонистични природи и деяния. 

                                                 
17 Пак там, с. 118. 
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Политическите демонологии и сатанологии винаги притежават 
солиден компендиум от логики, техники и практики, чрез които чуждата, 
противниковата и вражеската идентичност може/трябва да бъде обилно 
„пулверизирана” с неприятни миризми, да се представи като излъчваща 
силно отблъскващи зловония, които осезаемо малтретират психиката. 

Обратно, – наративните оптики и аналитики следва да предоста-
вят твърде много поводи, солидни внушения и образи за „благоуханната” 
природа, идентичност на Аз-а, за специфична еголатрия, при която обо-
жествяването върви за ръка с ароматизирането, което може да има своите 
директни, или своите завоалирани, и опосредствани явления. Ето защо и 
в политическите дискурси, или в историзираните наративи никога няма 
да срещнем образи, или описания на някой сериозен и опасен противник, 
на временен или дълготраен угнетител, на жесток и безмилостен мъчи-
тел, който да е надарен (в паметовите, или въображаемите иконографии 
за него) с благоуханни миризми на своето тяло, мислене и дело. В такива 
иконографии подобен обект винаги бива представян като излъчващ сил-
но неприятни или доста непонятни – винаги крайно неприемливи, недо-
пустими, а дори и нетърпими за трафаретните вкусове, или за ценност-
ните критерии и утвърдените отдавна социални практики на оценяващия 
го Аз, – олфакторни феномени.18  

Нещо повече: в различните народни приказки, легенди и митове 
чудовищността на мисленето и действието може да бъде свързана с про-
явите и със зловредната мисия на съответни персонажи на вещици или 
вещери, на зли и прокълнати магьосници, които живеят в своите потайни 
и отвратителни бърлоги, и сред пушеците и зловонията на своите отвра-
тително смърдящи отвари, или смъртоносни упойки.19 Подобни сравне-
ния на „чуждата” идейно-политическа идентичност или проява също мо-
гат да бъдат изобразявани или сравнявани с атрибутите и ефектите на 
зловещи магьосничества, които си играят с времената или събитията, със 
съдбите и душите на определени лица или групи. 

Твърде често и самият език на подобни – злонамерени и злотвор-
ни – персонажи се оказва специфичен хронотопос на специално подбра-
ни и оползотворени семантични, семиотични, лексикални и други инст-
рументи, които имат съответни тайни телеологии, в някои от които сми-
сълът и значението кореспондират с и сами излъчват даден мирис. Затова 

                                                 
18 Виж подр.: Hortus daemonium. Сад демонов. Словарь инфернальной 

мифологии Средневековье. Избранные главы. М., 1998. 
19 Срав.: Роббинс, Р.Х. Энциклопедия колдовства и демонологии. В двух 

томах. М.,  
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няма да намерим политизирани митове, легенди и фолклорни истории, в 
които битуват олфакторно неутрални или, още по-малко, позитивни ико-
нографии на противника. По тази причина и всяко враждебно, или вра-
жески действащо същество винаги се представя като изгубващо своите 
човешки черти, а, за сметка на тях, придобиващо нечовешки или направо 
чудовищни характеристики и визии в даден контекст, или изобщо. 

Тези митове, легенди или приказки обикновено нямат твърде 
кратки биографии във времето и социалните практики. Най-често те се 
пренасят от много далечни времена и общества, реалности и нрави, раз-
бира се, или в почти непокътнат, или в съответно преработени, префасо-
нирани и съзвучни на съвременността версии или повествования. Някои 
от тях притежават невероятно богати и дълги във времето исторически 
биографии, които се разпростират и по протежение на няколко, несвър-
зани помежду си епохи. Така, чрез възможностите, инструментариумите 
на историческата унаследеност или на социалното придобиване, те се 
оказват валидни и властни в съвсем различни общества, при което се 
оказва напълно възможно доминиращите в някои далечни времена, об-
щества и традиции символни арсенали и репертоари „да прехвърлят 
мандата” на своето действие и на ефективните си въздействия върху по-
редица от следващи реалии и нрави. При този специфичен, не винаги ре-
лефно забележим, а и напълно понятен за съвременниците трансфер се 
оказва съвсем възможно конкретни – родени, присъщи, а и типични за 
много далечни времена и общества – олфакторни атрибути и дискурси да 
се разпростират, а, следователно на тази основа, и да влияят на човешка-
та психика, на съзнанието, поведението и битието на хората дори и след 
хилядолетия, или поне след много векове. И всичко това става възможно 
и реално единствено и само чрез екстрите, услугите на даден език.  

Чудовищността битува във всички митологии – от най-древните, 
та чак до най-съвременните. Тя винаги е свързана с определени властови 
отношения и зависимости, от което произтичат иносказанията или под-
разбирането, че и самата власт притежава съответни мирисови особенос-
ти, че тя може да се увенчава с амбивалентни олфакторни валентности и 
идентичности, които се приписват, или вменяват на определени субекти. 
Затова не са малко приказките, легендите и митовете, в които се разказва 
как героят се оказва в трудно положение, когато е облян с отвратителна-
та миризма или с непоносимата смрад на чудовището, срещу което тряб-
ва да се бори, но и което следва да победи. (Забравили ли сме вече ан-
тичните митологии или народните ни приказки, в които чудовищата се 
описват като излъчващи непоносими зловония и потънали в течаща 
слуз?!) Както показват такива повествования, в подобни екстремални си-



214 

туации „героят” е поразен от нетърпимата воня на чудовището и може 
временно да се смути и обърка, дори да загуби за някое време свяст, съз-
нание; да бъде парализиран в своите реакции и изяви, или поне да бъде 
връхлетян от различни видения, халюцинации, оптически измами. След 
известно време обаче, „героят” задължително се освестява и осъзнава, 
става готов и способен да преодолее силата и опасното въздействие на 
чудовищната миризма, да й противостои или даже – в някои приказки – 
да я контрира с някакъв аромат, който вече я побеждава. 

Впрочем, чудовищността може и да не бъде атрибут само на от-
делни лица, но да е референции на човешки общности, примерно, на ми-
тингуващи множества или на протестиращи социални маси, които също 
се характеризират, или биват изобразени и като притежатели на съответ-
ни благовония/зловония в публичните нагласи на „чуждите”.20  

Като контрапункт на олфакторните свойства на чудовището или 
чудовищността могат да се разглеждат „благоуханните аромати” на въз-
кресеното или възвисяващото се тяло на блаженните субекти – били те 
обрисувани, а и тълкувани в чисто религиозен, или в специфично поли-
тико- и идеологико-метафоричен ракурс и интерпретативност, защото те 
са олицетворение, символ и въплъщение на канона, че блажено човешко-
то никога не може да се сравнява или да пребивава в животински и скот-
ски проявления.21 

Както може и да се предположи, блаженните персони, а и групи 
или притежават определена огромна власт, или пък са осветявани, закри-
ляни от всемогъществото на такава власт. И в двата случая специфични-
те мириси на властта проникват и попиват дълбоко в недрата на техните 
души и битийни форми, като освен това им позволяват – при нужда, а и 
по съответен начин, чрез конкретни средства или прийоми, – и да се въз-
ползват от нея. Това нерядко създава възможности и условия овластени-
те да се самозаблуждават, като смятат мириса на властта за иманентно 
присъщ на или произведен от техните натури. 

В отличие на „блаженните”, лицата, които пребивават в статуса на 
твърде по-ниско и низко поставени слоеве, на намиращи се не по „върхо-
вете” на социалната пирамида, на маргиналите или стигматизираните, го-
нените и преследваните homo saker, винаги се оказват притежатели на осо-
бено неприятни социални миризми или непоносима (за общовалидните и 

                                                 
20 Виж подр.: Каннети, Э., Московичи, С. Монстр власти. М., 2009. 
21 Виж подр. Агамбен, Д. Открытое. Человек и животное. М., 2012, 27-30. 

Нека си припомним и библейските притчи за възкресението на Христос, 
което съвсем не е лишено и от олфакторни импликации. 
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господстващите еталони и нрави) идентичностна смрад, или като обитате-
ли на жизнена среда и на социална атмосфера, пренаситени със зловония.22 

Ако „блаженните” особи се представят като несъмнени притежа-
тели на разнообразни и специфични „благоухания” от всякакво естество, 
това се дължи на тяхната иманентна връзка и зависимост, пък и отдаде-
ност на определени сакралности. В отличие от тях персоните или групи-
те, които придобиват съвсем умишлено или инструментално облика и 
статуса на homo saker, винаги се описват и тълкуват като субекти/обекти 
на съответни профанности, или на дискретни процеси, или на тенденции 
на профанация.23 А, както вече видяхме и разбрахме, семантиката на опо-
зицията „сакрално – профанно” е изключително важна, а и мащабно екс-
плоатирана в олфакторните дискурси и наративи. Нейните особено афи-
ширани символики или завоалирани, но пък силно иносказателни мета-
форики винаги „пробиват”, или си намират съответни места, придобиват 
и определена роли във властовите иконографии и разкази, в т.ч. и в поли-
тическите им вариации.  

Тоест, „инкрустирането” на историческия лик, на политическата 
физиогномика на „своята” или „чуждата” идентичност винаги предпола-
га или неизменно изисква подобни спекулации и манипулации с олфак-
торното „импрегниране” на облика на дадени субекти, но и на техните 
публични, или частни проявления в съответен контекст и дадена ситуа-
ция. А подобна „импрегнация” е възможна, постижима единствено чрез 
съответен подбор и ефективна експлоатация на определени термини и 
вербални техники със силно поразяващи ефекти. 

С други думи казано, в подобни митологични повествования 
(директно или косвено) се инфилтрират и проблеми, които са свързани 
със спекулации с, манипулации на човешката психика, които обаче са и 
органично зависими от девиациите на обонянието, но които се подсил-
ват, разкриват или се прикриват чрез селектирани термини и дискурси. 

Всъщност, далечните фолклорни и митологични описания, „пор-
третирания” на чудовищата или на чудовищността на образите, мантали-
тета и маниерите на реалните и въображаемите противници никога не са 
олфакторно неутрални. Това могат да докажат не само народните при-
казки или всевъзможните митологии, но така също и съвременни поли-
                                                 
22 За одиозното, но и инструменталното „портретиране” на същността и 

битийността на homo saker виж подр.: Агамбен, Д. Homo saker. Суве-
ренная власть и голая жизнь. М., 2011; от него: Нomo saker. Чрезвычай-
ное положение. М., 2011. Нomo saker. Что остается после Освиенцима: 
архив и свидетель. М., 2012. 

23 Виж подр.: Агамбен, Д. Профанации. М., 2014. 
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тически дискурси, в които също има твърде много аналогични истории и 
техники. Дори в предполагащата много високи изисквания (към отстра-
няване на, непреиграване с метафориката) парламентарна политическа 
реч могат да се открият твърде много примери и доста красноречиви до-
казателства в полза на такова твърдение или становище.  

Езиковото „конструиране” и вербалните описания притежават 
успоредно развиващи се и симбиотично действащи особени олфакторни 
атрибуции. Това значи, че политическият или политизираният език не 
само е способен да описва и тълкува определени – реални, или въобра-
жаеми – „ухания” в „своята”, или в „чуждата” идентичност, а и че той 
самият (в хода на тези свои занимания или задължения) се оказва специ-
фичен източник на определени миризми, или аромати, и то чрез селек-
ция, и експлоатация на съответни езикови фигури и констелации, с под-
бора на конкретни термини, или фрази. Езиковата картина, която е при-
съща на дадени – политически или политизирани - дискурси и наративи 
никога не е тотално лишена от (или имунизирана срещу) наличието и 
действието на съответни олфакторни феномени и тяхното дискретно или 
явно влияние. Както много точно и справедливо подчертава А. Халлш-
тайн, олфакторната перцепция представлява особен вид чувствено възп-
риятие на света, което в значителна степен се отлича и с индивидуал-
ността на своята природа, но и с особен тип антропоцентризъм.24 Поради 
това съществено обстоятелство, обонятелните впечатления и образи, 
представящи се и като специфична ценност за носителя на даден език, са 
възможни само с посредничествата на определени негови лингвистични 
средства, а освен това те се разкриват като неотменни части не само на 
персоналната, но също на националната култура.25 

Ако сугестивната мощ на даден език или дискурс съществено за-
виси от това дали той е способен да въведе в, или да омае човека с ат-
мосферата на определена – смислова и ценностно-нормативна, винаги 
лингвистично конструирана и аранжирана – среда, или атмосфера, да 
прокара в ума, или в душата му коловозите, или гранитните крепости на 
конкретни убеждения26, политическата одорология може твърде успеш-
но да помогне за тази кауза, естествено, като придаде съответен аромат 
                                                 
24 Срав.: Халльщтайн, А. В. Представление ольфакторного пространства 

в языковой картине мира новоанглийского периода. СПб., 2015, с. – ав-
тореферат диссертации, с. 3. 

25 Пак там, с. 7. 
26 Срав.: Борг, Дж. Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на лю-

дей. М., 2013, 5-ое пеработенное и дополненое издание; Шелл, М., 
Мусса, М. Как убедить, что ты прав. М., 2013. 
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на предпочитаните и фаворизираните от нея доводи и аргументи, или ка-
то вмени, или припише неприятна мирис на чуждите такива. 

Въведеният от Л. Вайсбергер в сциентичната дискурсивност и 
категориалност термин „езикова картина на света” всъщност означава 
рефлексивно, логическо отражение на даден – цялостен и по своему ин-
тегриран – комплекс от разнородни и многолики знания за света, случ-
ващото се в него и с човека в тяхната действителност и събитийност, на 
разностранно използване на всички сетивни данни и доказателства, кое-
то, на практика, означава и с участието, но и със съучастието и на олфак-
торните признаци. 

След като политическите дискурси или идеологическите нарати-
ви (по различни, или по общовалидни начини) очертават съответни 
смислови полета или територии, може ли да се допусне, че в тези осо-
бени пространства – реално, или символично – липсват съответни ол-
факторни феномени, както и техните влияния върху ума и психиката? 

Впрочем, идеологията и политиката (във висша степен и форма) 
се нуждаят от конструиране, разпространение и легитимация, както и от 
обмяна, или от консумация на подобни „езикови картини за света”27, за 
случващото се в него, но и с хората. Картини, които описват или предпис-
ват утаените или желаните от техните телеологии аромати и миризми, 
благоухания или зловония на човешките същества, или съществувания.  

Погледнато и оценено от друга оптическа позиция, или рамка, 
това означава, че няма и не може да съществува цялостна и достатъчно 
обективна, вярна и коректна езикова картина на света, ако в нея липсват 
наличието и ролите на олфакторните вектори, понеже това би означавало 
пренебрегване или репресия на определено и важно човешко сетиво. 

Нещо повече – ако възприемем идеите и тълкуванията на Стивън 
Пинкер, че езикът може да се разглежда и като специфичен инстинкт28, 
можем да лансираме становището, че след като обонянието е свързано и 
с определени човешки инстинкти, то, заедно с езика, може да „сервира” 
особени, уникални вербално-олфакторни инстинкти, които притежават и 
съответна значимост, а и роля за човека при съвместната си проява. 

Подбирането и употребата на съответни езикови средства, при-
йоми и форми винаги се извършва със съответен умисъл, с преследване 
на определени телеологии, които целят или да повишат защитните сили 
на субекта им, или да подкопаят, дори съвсем да унищожат самозащита-

                                                 
27 Срав.: Языковая картина мира: лингвистический и културологический 

аспекты. Бийск, 2004 и 2008. 
28 Виж подр.: Пинкер, С. Язык как инстинкт. М., 2004. 
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та на неговите идейно-политически опоненти и противници. В преслед-
ването на тези – диаметрално противоположни, – цели езиковият субект 
често се нуждае и от различни олфакторни дискурси, които, от една 
страна, да стабилизират неговите позиции и роли, а – от друга, – да тор-
пилират, обезсилят тези на враговете му. Превръщайки речта, словото, 
езика в своеобразно оръжие с много висока поразяваща сила и точност, 
човек търси/намира подходящите за даден казус олфакторни метафори. 
В този смисъл политическата реторика може много осезаемо да увеличи 
своята вербална самозащита29 или пък да разнообрази „бойната мощ” на 
атакуващия си език ако потърси услугите и екстрите на всевъзможни ол-
факторни дискурси, аналогии и метафори. 

Впрочем, увеличаването и разнообразяването на „поразяващата 
бойна мощ” на политическите езици не може да се осъществят без пра-
вилно използване на специфични одорически кодове в сътворените, раз-
пространяваните и консумираните от или чрез тях текстове. Това, на 
свой ред обаче, означава, че в и чрез тези езици е извънредно важно и 
нужно своеобразно – инструментално и контролирано – взаимодействие, 
съотнасяне и правилно балансиране на вербалните компоненти с екстра-
лингвистичните реалности, т.е. изграждане и функциониране на такава 
езикова картина и организация на вербалните знаци, които създават или 
пресътворяват нужната евокационна визуалност. А що се отнася до въп-
росните одорически кодове, следва да подчертаем, че те – както във все-
ки друг тип (разговорен, художествен, научен и прочее) текст, така и в 
този на политическия дискурс – се оказват своеобразна симбиоза на три 
съставни елемента – реален мирис, мирис-образ и мирис-описание.30 Ка-
то неизбежна част от сетивната информация, която субектът получава от 
различни страни на действителността и от комуникацията, посветена на 
тях, одорическите кодове се оказват неотменна част от системата от зна-
ци, които характеризират случващата се в даден хронотоп събитийност, 
както и нейните желани, или дължими проекции и въздействия върху 
психиката, съзнанието, волята и поведенческите стратегии или тактики 
на съответни лица, или на общности.  

Уместността и полезността, или неуместността и безполезността 
на инструментално избраните и утилитарно използваните одорически 
кодове съществено зависят от оптималната селекция и прецизната упот-

                                                 
29 Виж: Гласс, Л. Вербальная самозащита. М.,  
30 Виж подр.: Куликова, Н.А. Одорический код в художественном тексте: 

лингвоэвокационное исследование (на материале художественной 
прозы А. П. Чехова). Барнаул, 2010. Автореферат диссертации. 
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реба на конкретни лексеми в съответните лингвоевокационните реакции 
или проявления на субекта на въпросния политически текст.  

В резултат на умелото подбиране и експлоатиране на оптимално 
съответстващи образи на екстралингвистичните реалности, но и на зало-
жения в текста смисъл става и възможно не само точно репродуциране на 
феноменологията на даден мирис, а и неговото специфично, дори ориги-
нално конструиране, изкуствено създаване, даже когато в живота или в со-
циалната практика подобен тип мирис изобщо не (може да) съществува.  

Тук става дума за това, че политическият текст се представя като 
или се превръща в особено – семантично, семиотично и събитийно – 
пространство, в което евокацията може/трябва да създава, или – обрат-
ното, – да разрушава определени образи, описания и послания за произ-
хода, естеството, спецификата и функционалните ангажименти на конк-
ретни типове олфакторни компоненти – аромати и миризми, благоухания 
и зловония, – които трябва да предизвикват съответни реакции в участ-
ниците в конкретния комуникативен акт – било в реално течащото време, 
било и в някакво друго време.  

В резултат на специално (преднамерено или непредумишлено) 
подбраните, но и оползотворените евокативни актове, които сътворяват 
или пресъздават конкретни обонятелни и мирисови образи, притежаващи 
съответно характерни за тях – познавателни, комуникативни, мотиваци-
онни, регулативни, сравнителни, метафорични, афективни, тонизиращи, 
евдемонистични, хедонистични и други – функции, се осъществяват – 
видимо или незабележимо, огласено или иносказателно – и различни, 
други функции, свързани с охарактеризиране, асоцииране или дисоции-
ране, пространствено-времево идентифициране или специфизиране, се-
мантично и ценностно-нормативно ориентиране и ангажиране на въп-
росния текст, образуване, ала и легитимация на сюжетни линии. Тоест, 
от характера и спецификата на телеологията и оборудваността на евока-
цията със съответни лексеми съдбовно зависят не само нейните дескрип-
тивни, а и нейните прескриптивни функции; не само нейните обяснител-
ни, но и интерпретативните й ефекти, както потенциалните или реалните 
й способности да бъде значим регулативен фактор, както за собственото, 
така също и относно поведението на другите, „чуждите” субекти.  

Олфакторно насочената и ангажираната евокация е призована и 
призвана от субекта да даде път на моделиране на образи, което да реп-
родуцира или по съвършено друг (нов, различен от реалния) начин да 
пресътвори другояче, даже и в напълно неразпознаваеми, или пък непо-
нятни форми съответни реалности, пък и случващото се в тях.  

Точността и поразяващата сила на олфакторната евокация в поли-
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тическите дискурси съществено зависят и от разнообразието на палитрата на 
селектираните и експлоатираните в и за конкретния случай съществителни, 
глаголи, прилагателни и пр. Това на свой ред означава, че ефективността и 
капацитетът на полезно действие на инструментализациите на олфакторните 
евокации от политическите субекти се предопределят от общата култура, от 
умелото боравене с езика, от паметта и фантазията на субектите. 

Като имаме предвид недобрата обща култура на родните поли-
тици и управници, тяхната езикова култура, която постоянно бива поста-
вяна под критичния прицел и упреците на филолози, журналисти и други 
експерти, можем спокойно да предположим и твърдим, че олфакторните 
евокации на нашите властници съвсем определено (ще) са в посока на 
мащабен подбор, използване (най-вече) на отрицателно натоварени лек-
семи. Затова никак не е изненадващо, че иконографиите, обяснителните 
или тълкувателните текстове в политическите им изявления и послания 
са толкова често и масивно импрегнирани с разговорни, архаични, пош-
ли, инвективни, цинични, обидни термини и фрази. 

Освен това, следва да се има предвид, че олфакторните феномени 
обикновено – съзнателно или неосъзнато, даже подсъзнателно – се възп-
риемат и като своеобразни репери на пространствено-времевия контину-
ум, в които се намира човека в определена ситуация или в даден кон-
текст на случващата се в и чрез нея събитийност. Ароматите и миризми-
те са незрими, нечути, но обонятелно възприети репери на дадени реал-
ности и на произтичащото в тях, поради което неминуемо се превръщат 
и в символни маркери, които провокират, контролират, стимулират или 
въздържат дадени реакции на субекта, определят или даже предопреде-
лят поведенческите стратегии и тактики на човека при/със своето нали-
чие и дискретни въздействия върху неговия манталитет или маниер. Не 
случайно и Г. Гачев обръща особено внимание на националните образи 
на света, в които твърде важно място заемат олфакторните характерис-
тики на родната/чуждата земя.31 

В този контекст, може да се предположи и обоснове становището, 
че олфакторно ангажираните политически/идеологически дискурси също 
изпълняват (доста често) специфичните роли на символни арени или на 
вербални сцени, върху които се представят драми и за властово господство 
си съперничат отделни семантични маркери и семиотични репери, чрез ко-
ито се портретират, възнаграждават или наказват определени социални, по-
литически, идеологически и други (персонални и групови) идентичности. 

                                                 
31 Виж подр.: Гачев, Г. Национальные образы мира. Космо-психо-логос. 

М., 1995. От него така също и: Ментальности народов мира. М., 2008;  
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Както обаче показва и Клифърд Гирц, твърде често попадналите 
в чуждо социокултурно време и пространство умишлено (или нео-
съзнато) вменяват определени атрибуции на своите непознати събесед-
ници и непонятни кореспонденти, като дори си позволяват да им при-
писват всевъзможни свойства и признаци, логики и практики, които 
обективно (или изобщо) не им принадлежат, но субективно доста импо-
нират, а даже и утилитарно обслужват телеологиите, моментните прак-
сеологии на техните оценители.32 

Вменяването на „другостта” или „чуждостта” на съответни (най-
вече негативни) олфакторни атрибути обикновено преследва явни или 
завоалирани властови проекти и сценарии, които обслужват – моментно, 
или перспективно – техните скрити поръчители, или публично явните им 
говорители, а най-вече вербално депозиращите ги партийни субекти. 

Естествено присъщите или инструментално приписаните персо-
нални и общностни миризми исторически и социокултурно обуславят и 
утвърждават не само особени типове идеологически сценографии, но и 
политически ориентирани, а и ангажирани „социографии” към своята, 
сродната или към различната, „чуждата” идентичност в зависимост от 
особеностите на присъщите, или на вменените й миризми. Чрез тях дис-
кретно се регулират процесите на предварително или моментно замисле-
ните генезиси, естества, динамики, начини, форми, срокове, темпове и 
мащаби на разнообразни човешки отношения и връзки, или на различни 
бариери, отчуждения и дистанции спрямо азовите, сродните, чуждите 
идентичности. Тези особени социографии са оборудвани с олфакторни 
лексики, предопределящи характера, същността, степента и формата на 
човешките реакции, т.е. регулират духовните и поведенческите страте-
гии/тактики на хората в конкретно дадени (реални, или абстрактно взети, 
хипотетични) ситуации, или контексти. 

                                                 
32 Виж подр.: Гирц, К. Интерпретация культур. М., 2004. 
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АРОМАТИТЕ НА ИЛЮЗИИТЕ В ЗОРАТА 
НА ПРЕХОДА 

С историческия изгрев на нови социални реалности и нрави ат-
мосферата на обществото обикновено се преизпълва с всевъзможни – 
приятни или неприятни – ухания. В подобни знакови моменти или пери-
оди обаче, въздухът на политическия живот в държавата или в общество-
то се насища и с неимоверно ароматни очаквания и визии. Тогава неп-
рестанно се раждат, а и безконтролно (в динамично променящата се ат-
мосфера на социума) витаят страстни желания, но пък заедно с тях се 
чувстват и натрапчиви, понякога доста плашещи или дори и зловонни 
мириси на кошмарни предсказания. Възбуденото, но и привлеченото от 
техните наличия и влияния гражданско внимание се оказва ту силно вто-
рачено и встрастено в едни, ту разколебано и изоставящо бързо други 
посоки, в които се предполага, че се намират източниците на тези соци-
ални ухания. Динамиката, скорострелността на появата или на забравата 
на верижните реакции от несекващи и взаимно отричащи се събития, 
процеси и тенденции също обуславят, но и катализират мощните изриг-
вания на разнообразни социални благоухания или зловония.  

Като всеки драматичен исторически период, подобно на всяко 
радикално взривяване и преобръщане на дълготрайно уталожени пласто-
ве на различни жизнени сфери, на вековно или десетилетно градени, 
шлифовани манталитети и маниери на публичен и частен живот, прехо-
дът към демокрация и пазарна икономика също няма как да не предиз-
виква и „демографски бум” от всевъзможни социални, политически и 
други илюзии, но и от непрестанни ерупции на разнородни естествени и 
изкуствени социални мириси.  

Всичко ново в историята, всекидневието и живота на човека ви-
наги е обвито в маранята или в мъглата на разнородни и многолики со-
циални визии, на преизпълнени с емоции, очаквания и претенции човеш-
ки образи за желаното или за дължимото бъдеще. То обикновено е съп-
роводено от амбивалентни описания и тълкувания, така както и за раз-
личните анатомически, или социално-политически носове на хората пре-
доставя съвсем различни – за едни приятни, за други неприятни – смис-
лово-оценъчни изпарения, или мириси. 

Това изобщо не означава, че отношенията или преценките на хо-
рата в подобни преломни исторически периоди, или в такова „време раз-
делно” са двойствени единствено към новостите, към онова, което се 
струва и оценява от хората като досега непознато, понеже (от трите из-
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мерения на времето) бъдещето винаги е най-непознато за преценки. За-
щото амбивалентни отсъждания или присъди хората (като индивиди, или 
общности) могат да лансират и за визиите на по-близкото и по-далечното 
си историческо минало, или пък даже и за актуално пулсиращото за тях 
настояще, което също може да ги разделя, дори много остро да ги про-
тивопоставя в техните представи, или изводи за него. 

Подобна – изглеждаща като неизбежна и закономерна – амбива-
лентност в представите и оценките за всяко едно историческо – минало, 
настояще или бъдещо – време обикновено се движи в публичното или в 
частното време-пространство „в компанията” и на съответни визии за 
олфакторните характеристики и специфики на конкретното време. Това 
означава, че всяко от трите измерения на темпоралността притежава – 
обективни и субективни – различни олфакторни „потрети”, своеобразни 
компендиуми от разнородни критерии за разпознаване, описание, обяс-
нение и тълкувание на неговите мирисови тайнства. 

Неусетно или несъзнато, или умишлено, и преднамерено хората 
вкарват в оборот разнообразни арсенали и репертоари за метафорично 
визуализиране и номиниране на мирисовите специфики на мислените, 
преживяваните, а и оценяваните от тях факти. По този начин, чрез такива 
преценяващи инструментариуми хората описват и третират новите или 
старите реалности, факти, събития и исторически „герои” през призмите 
на всевъзможни асоциации и алегории, които често дори нямат и чисто 
социален характер, а могат да препращат към биологически, климатични 
и редица други образи в т.ч. аналогии, метафори и т.н. 

Съвсем естествено или неизбежно е части от тези множества на 
всевъзможни и разнородни визии да не са плод на обективно, прецизно и 
дори научно познание, а да са отражения и резултати на специфични де-
виации на човешките отношения към дадените факти, реалности, нрави, 
събития или актьори в драмите на историята и всекидневието, т.е. да са 
спекулативни и дори илюзорни образи за случилото се в определени ка-
зуси. В такъв случай и различните – естествени, или изкуствени – мири-
си на духа на времето, историята, живота, събитията или човешките про-
яви могат да притежават също своите илюзорни, нереалистични, крайно 
субективни, но заедно с това и впечатляващи визии. И подобни мирисо-
ви опции също могат да се вкарват под знаменателя на съвсем неедно-
родни, често даже и не само амбивалентни, но и антагонистични помеж-
ду си визии, които оказват съответни влияния, въздействия на мантали-
тетите и маниерите на хората. 

Предстоящият или настоящият политически/идеологически ре-
жим, бъдещите, или сега господстващите властови логики, техники и 
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практики обикновено публично се представят (от заинтересованите от 
тях лица/групи) като богати на възможности и условности, а освен това и 
като излъчващи, или способни да дарят необикновени и положителни 
мирисови ефекти върху обществената, или на персоналната съдба на 
гражданите. Те се описват и преценяват като примамливо или благоу-
ханно миришещи за човешкото съзнание, за психиката, поведението или 
битието на омаяните от техния мирис субекти. 

Старият политически и идеологически режим, предишните уп-
равленчески логики, техники и практики бързо, но и инструментално се 
представят като исторически амортизирани, социално опасни и вредни, а 
– поради това, – и смислово вонящи, ценностно-нормативно смърдящи, 
като нерелевантни на стремително явяващите се нови критерии. 

Предишните идеологически езици и политически речници и гра-
матики внезапно се оказват прекалено несъвременни, смислово овехтели, 
символно декапитализирани, ценностно-нормативно банкрутирали, по-
ради което се налага да бъдат спешно и радикално заместени от нови, 
публично атрактивно и масово заразителни, силно сугестивни (със свои-
те образи и послания) езици, управленски речници, пък и властови гра-
матики. Новите терминологии, политизирани дискурси или идеологизи-
рани наративи следва не само да излъчват, но и да абсорбират в себе си 
съвършено различни аксиални аромати, мириси. Те трябва да привличат 
вниманието и интереса на гражданите, да им завъртяват колкото може 
повече и за по-дълго време умовете, да превземат душите и сърцата на 
хората, до пропиват до дъно менталността, битността и битийността на 
тяхното съществувание – поне такъв всъщност е категорическият импе-
ратив на новите времена, настъпващата история. 

Старите времена, реалности и нрави следва да бъдат – полити-
чески, идеологически, символно и практически – обрисувани, обяснява-
ни и интерпретирани по начини, които оставят неприятни впечатления и 
усещания в консумиращите тези образи хора. Те трябва да се представят 
като източници на крайно неприятни, опасни, а и вредни за обществото, 
и за държавността, но най-вече и за отделните хора миризми, вони и 
смрадни, които са исторически пагубни и екзистенциално смъртоносни 
за истинския човек. А в динамично променящите се условия, реалности 
и нрави такъв може да бъде само онзи, който е впечатлен, отдаден всеця-
ло на новите идейни ухания, политико-идеологически мириси. В отличие 
на този „нов и истински човек” всеки друг индивид, който е привързан 
към и отдаден на миризмите на историческото минало, на отиващата си 
история, на предишната идеологическа или политическа власт, или на 
настоящето, но е свързан с опозиционни или вражески идентичности и 
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практики, трябва да бъде считан за несъвременен, а и публично да бъде 
дезавуиран, дискредитиран и репресиран заради идейната си мирис. 

Това символно и инструментално уподобяване (или разгранича-
ване) на сродни, или на „чужди” души и тела – в зависимост от техните 
идеологически и политически симпатии и прояви, – винаги се оказва де-
ликатно, или флагрантно натоварено с определени олфакторни свойства, 
отговорности и задължения на, или към притежателите му. То неминуе-
мо предизвиква и стимулира определени типове илюзорни визии за „на-
шите”/„другите”, които се легитимират заради иманентно присъщата, 
или умишлено откритата в тях миризма. 

Затова настъпващите „нови” социални реалности или нрави съв-
сем целенасочено, политически меркантилно се описват и тълкуват от 
различните актьори на историческата сцена и на политическата арена в 
зависимост от техните идеологически телеологии, пък и идентичности. В 
зависимост от гледната точка и властовия статус, те биват представяни и 
третирани като пораждащи благоуханни усещания и ароматни реалности 
и нрави, или – напротив, – като демонстриращи, наказващи гражданите с 
особено неприятни смислови и ценностно-нормативни миризми, с идей-
ни зловония, или с непоносим практически смърдеж. 

В зашеметяващо въртящите се обществено-исторически събития 
и драматичните (политически, икономически, социални, културни и дру-
ги) промени социалната чувствителност на хората, както и техните поли-
тически обоняния са изправени пред огромни изпитания и пред неверо-
ятни, исторически преди това непознати, неопитани съблазни.  

Ако в държавата и обществото има мощен, често и съвсем непоз-
нат, непонятен за много хора, прилив на всевъзможни социални аромати и 
политически миризми, няма как гражданската сетивност на хората да не е 
изправена на крак, да не е на краен предел на своите сили да обхване, раз-
познае, максимално точно, бързо да дешифрира дискретните послания и 
тайните кодове на струящите отвред и непрестанно социални ухания. 

Както може да се очаква и както е естествено за подобни времена 
на изпитания, политическите „носове” на гражданите се въртят на всич-
ки посоки, за да усетят откъде идват, но и накъде се носят впечатляващи-
те, примамващите или плашещите ги мириси. Точно противоположни са 
намеренията и желанията на идеолозите, политиците и управниците, ко-
ито дават мило и драго политическите обоняния на хората да бъдат насо-
чени в желани и изгодни за властниците (цели, интереси и тайни сцена-
рии) измерения. 

Такова естествено създадено или изкуствено натрапено раздвое-
ние в ориентациите защо, накъде и как могат/трябва да „нюхат” полити-
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ческите обоняния на гражданите не минава без присъствието, ролята и 
значението и на разнородни олфакторни илюзии. В подобни моменти ре-
ализмът и трезвостта на мисленето, стабилността на емоциите и волята 
се оказват силно поразени или замаяни от разнообразието и мощта на 
различни социални аромати и миризми, които разтърсеният до корени 
политически живот пуска. Това неизбежно предполага, а и галванизира 
производствата, дистрибуциите, размените и консумациите на разнород-
ни и многолики исторически визии, политически проекти, идеологичес-
ки наративи за станалото, случващото се или дори и за предстоящото. И 
неизбежно една огромна част от тази символна „продукция”, която зали-
ва публичното време-пространство и частното житие-битие на хората, се 
оказва много повече, или по-малко интимно свързана с отделни полити-
чески, социални, културни, икономически илюзии. 

Една от първите, но и най-масово разпространените илюзии в зо-
рата на прехода е свързана с прекалено украсения портрет на съзнателния 
и политически активния човек. Според интимното съдържание и страстно-
то послание на тази илюзия, истинският гражданин трябва да бъде човек, 
който е много съзнателен, пристрастен към обществените проблеми и де-
ла, постоянен в своята активност в името и за благото на своя народ. 

Разривът с миналото време и обществено битие, сбогуването със 
старите политически и социални реалности, нрави и порядки не могат да 
минат без присъствието и ролята на всевъзможни „обосновани” предпо-
ложения или неподлежащи на съмнения, и подозрения убеждения, че 
предишният политически режим е ограничавал прекалено (или изцяло) 
гражданското съзнание и поведение на хората, че ги е манипулирал и 
репресирал ако те са проявявали склонност да проявят интерес или да се 
опиянят от уханията на чужди на властта идеологически и политически 
ухания, идващи отвън и отвътре. Затова сега заклеймяваното минало се 
описва и тълкува като рестриктивно и дори тоталитарно, ограничаващо 
или лишаващо напълно гражданина от свободата му на избор. В известен 
смисъл, в такива политически реалности, при подобни социални нрави 
човек е само формално и номинално гражданин, но всъщност реално не 
е, нито може и да бъде. За да се отграничи от пагубната гравитация на 
старото общество и неговите политически трафарети, за да се превърне в 
истински и деен гражданин, човек има нужда от радикални промени в 
общественото битие и в духовната атмосфера на държавния живот. Едва 
след тяхното осъществяване, той може да придобие лика на истински 
гражданин. Затова всяка радикална, исторически преломна промяна в 
държавата и обществото води неизбежно до създаване и развитие на 
предпоставки и условия за такъв гражданин, като твърде често постулира 



227 

неговия облик и принос в илюзорна, но и доста украсена опция.  
Тази фикция обрисува гражданина в силно абсолютизиран вид, 

дори в иконичен вариант; тоест като категоричен носител на всички чо-
вешки достойнства, положителни качества, социални дарби и нравствени 
добродетели. От образа и очакваните социални подвизи, граждански – 
исторически и всекидневни – чудотворства на подобен социален субект 
непременно и непрестанно лъхат упоителните и очарователните аромати 
на хиперболизираната до крайност визия за демокрацията и хуманизма в 
бъдното общество.  

За жалост реалностите и нравите на злополучния преход раждат 
не толкова, а и не такива високо морални, социално благородни и поли-
тически всеотдайни личности, а най-вече хора, чийто социален портрет и 
публични изяви ги разкриват като олицетворение и даже като въплъще-
ние на историческото, моралното падение на гражданина.1 

Поне две обстоятелства могат да „свидетелстват” за процеса на 
падение на гражданина в годините на прехода. Първото се отнася до то-
ва, че в продължение на четвърт век българските граждани избират неп-
рестанно крайно неподходящи за държавното управление представители 
на водещи в момента политически партии и коалиции, а това свидетелст-
ва за силно притъпеното им политическо обоняние, за неспособността 
им правилно да разпознаят миризмите на посредствеността, порочността 
и безчовечността, които са най-ярките характеристики в публичния пор-
трет и свойства на политиците ни. 

Със сигурност може да се твърди, че преходният период няма да 
остави нито една видна политическа личност в аналите на националната 
ни история, която да притежава безспорни качества, добродетели и дос-
тойнства не толкова на политик, колкото на истински държавник. Се-
гашните нескопосани, брутални или перфидни опити на немалко поли-
тически клакьори да увенчават с такова име, но и с подобен ореол техни-
те политически избраници, пък и безумните стремежи на някои родни 
политици приживе и чрез властта да си издигнат паметник в бъдещето, 
да се впишат още днес в учебниците и историческите дискурси са неос-
нователни, а в бъдеще – ще изглеждат и комични. 

Второто обстоятелство, което свидетелства за „падението на 
гражданина” засяга другата страна от опозицията „управлявани – управ-
ляващи”. То се отнася не до електората, а до неговите избраници, до оне-
зи, които поемат кормилото на държавната власт.  

                                                 
1 За падналия гражданин виж подр.: Сеннет, Р. Падение публичного че-

ловека. М., 2002.  
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По протежение на четвърт век не престават стремежите и опити-
те на домораслите ни политици да използват всевъзможни PR макиажи, 
да изменят публичните си ликове с всякакви помади и гримове, да се са-
моразкрасяват с разнообразни маркови или родно производство парфю-
ми и козметични процедури, за да изглеждат привлекателни и атрактив-
ни, а и по-дълго да задържат вниманието, доверието, одобрението на хо-
рата. Това неистовство донякъде е съвсем разбираемо и естествено за за-
нимаващите се с политика персони или елити, чиито самолюбия, тщес-
лавия и самонадеяност трябва да се задоволяват, дори с цената на имита-
ции на добродетели, качества и достойнства, или поне с цената на умело, 
конюнктурно прикриване на техните пороци, или недостатъци. Същев-
ременно обаче, то е косвено свидетелство за техните подсъзнателно или 
осъзнато действащи комплекси за малоценност, сериозна неувереност и 
болезнено усещане на липса на истински, високо професионални, но още 
повече и на нравствени качества. То подсказва или показва, че те са на-
ясно с не дотам приятните миризми на техните граждански, а най-вече 
морални натури, които всячески се опитват да скрият от публиката. 
Именно това обстоятелство е най-безусловният индикатор за падението 
на гражданското чувство и битие в претендентите и консуматорите на 
властови ресурси/статуси у нас. От една страна, то гръмко или тихо го-
вори за притъпена, увредена или съвсем липсваща социална чувствител-
ност в преобладаващата част от родните политици/управници, а, от дру-
га, – за користните и морално нечистоплътните им стремежи и опити да 
прикрият истинския мирис на обществено-опасните и вредните си идеи и 
деяния с помощта на всевъзможни политически и PR пулверизирания, 
парфюмирания, гримирания, чрез които публичният им облик, рейтинг, 
популярност или символен ореол да се увеличат, без зад преправената им 
външност и за престорената им същност да са налице реални качества. 

Реалните дефицити на граждански качества обаче биват компен-
сирани чрез фабрични, конвейерни производства, дистрибуции и консу-
мации на всевъзможни илюзии – най-вече отнасящи се до стигматизации 
на историческото минало, което бива безмилостно упреквано и осъжда-
но, че е виновно за тежките деформации в гражданския етос, или чрез 
фантасмагории за скоростно идващо бъдеще, което е практически невъз-
можно. Фабриките за социално-политически митове работят на пълен 
оборот и без особени трудности намират и пазарни ниши за своите про-
дукции тъкмо в преломните времена. 

В подобна историческа обстановка, при такъв политически кли-
мат и пейзаж няма как уханията от менталността, афективността и праг-
матиката на подобни социални типажи да бъдат таксувани, публично ма-
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сово възприемани и оценявани като прекрасни. Опиянението от новите 
реалности и нрави, от примамливите шансове и хоризонти често предиз-
виква тежко морално умопомрачение, граждански астигматизъм или 
далтонизъм към истинските социални ценности и нравствени добродете-
ли. То е рожба и жертва на пресищане със зловредни идеологически и 
политически миризми, които не само съблазняват и подвеждат, но дори 
осакатяват, а и злокобно примитивизират човешката природа, свеждайки 
я до животинско състояние, борещо се единствено за оцеляване. Такова 
същество не е способно да усеща ароматите на морала, уханията на 
прогреса на истинската демокрация, хуманизма, понеже е обсебено от 
зловонията на утилитаризма, защото е потънало и обсебено от вонята на 
своето близко обкръжение или всекидневие. 

Според смисъла и посланията на такива илюзорни визии, исто-
рическата „есхатология” и политическото спасение на държавата, граж-
данското общество и отделните индивиди са възможни само ако бъдат 
изцяло разкрити, ограничени, изолирани и, ако трябва, унищожени разп-
ространителите на опасни миризми или зловония в обществено-
историческото и всекидневно-екзистенциалното време-пространство на 
гражданите. Това – символично или на практика – означава, че гражда-
ните, а и политическите общности, които се смятат за „призовани и 
призвани” от Историята, трябва публично да оповестят своите нови и ра-
дикални критерии, но и властови технологии за селектиране на „мириз-
ливците/смрадливците” от „благоухаещите” индивиди и социални общ-
ности. Обикновено първите се оказват свързани с дамгосваното истори-
ческо минало, с предишния политически режим, с отричаната сега идео-
логия и политическа практика, докато вторите са олицетворение и въп-
лъщение на настъпилите, или задаващите се промени, символ на драс-
тичните трансформации в социума и на нови политически типажи.  

С настъпването на радикалния обществено-исторически преход от 
„реален социализъм” към псевдодемокрация се извършват колосални про-
мени в инфраструктурата на търговията с най-различни парфюмерийни 
стоки и козметични услуги както в прекия, така също и преносния смисъл 
на тези термини. От една страна, както обикновеният, така и политически-
ят пазар съдбовно се нуждаят от колкото може по-голямо разнообразие и 
от всевъзможно рекламиране на предоставените родни и чуждестранни 
„парфюмерийни екстри и козметични мостри”. Заедно с ограничаването 
на производството, а оттам и на търговията преимуществено с родни пар-
фюмерийни и козметични продукти, в прехода се създават и огромни въз-
можности, и безконтролни територии за нахлуване, но и за налагане на 
вносни парфюмерийни марки и нови козметични технологии. 
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От друга страна, свободният и отвореният пазар в далеч по-
голяма и даже определяща степен и роля предполага разнообразни, но 
и извънредно благоприятни условия за бурното нашествие и доминаци-
ята на чужди – световно признати – марки и техники, които не могат да 
срещат равностойна съпротива от местните, десетилетия наред ползва-
ни до втръсване или станали вече доста дезавуирани за много граждани 
козметики. И това е валидно не само за парфюмерийния пазар, за тър-
говията с козметични стоки или услуги в буквалния смисъл на думата, 
но и в техните преносни или символични опции. На мястото на пре-
дишните, господстващи в близкото минало, родни идеологически 
„парфюми” и политически „козметични” процедури се установят, а и 
поемат кормилото на властта чуждестранни идеологически парфюме-
рии и властови козметични техники. Политическите, идеологическите 
макиажи радикално променят своите характеристики. „Парфюмиране-
то” и „дезодорирането” на различни обществено-исторически реалнос-
ти, социални нрави и събития се осъществяват все повече по задгра-
нични и внедрени у нас парфюмерийни рецепти или указания, с изпол-
зването на вносни символни олфакторни продукти и на съвсем проти-
воположни по смислов заряд козметични процедури. Историческото и 
свръхполитизираното време-пространство солидно се преизпълват с 
ухания на всевъзможни, знайни и незнайни, истинни или фалшифици-
рани идеологемни парфюми/дезодоранти, които трябва да „прочистят” 
социалната среда/атмосфера, тонизират публичното/частното настрое-
ние и да сменят политическия статус на гражданите.  

Подобни драматични и фрапиращи промени в обществено-
историческия и всекидневно-политическия живот на българите неизбеж-
но водят и до радикални промени в трафаретите на тяхната социална 
чувствителност, а и на политическите им обоняния. Метафорично и гру-
бо казано, сополите на предишните идеологически предразсъдъци и по-
литически трафарети трябва да бъдат спешно, радикално и окончателно 
„изсекнати”, за да може да се прочисти обонянието на гражданите към 
уханията на новите промени, и за да може да се повиши неговата чувст-
вителност, нетърпимост и непоносимост към миризмите на обществени 
реалности, нрави, събития и фигури, които не му импонират. 

Новите реалности и нрави кога бързо изтласкват, кога постепен-
но, по-бавно разсейват мирисите на предишните идеологически или по-
литически – властово фаворизирани и натрапвани за консумация, – 
„парфюми и дезодоранти”, които трябва да променят силно облика на 
човешката природа, или на държавно-общественото „туловище”. Те по-
раждат, легитимират и взривно клонират разнородни типове социално 
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обоняние, които са производни на и са зависими от драматично настъп-
ващите промени в социума. Упрекваната, обвиняваната предишна дър-
жава, че вони или смърди, че потиска и уврежда нормалното и изтънче-
ното социално обоняние на гражданите следва да се преустрои по ради-
кален начин, а и да се обзаведе със съвършено друга социална атмосфе-
ра. За да бъде проветрен, освежен нейният климат, тя трябва да бъде 
подложена на политически и идеологически ароматизиращи терапии, да 
се пулверизира с нови одоранти, които нямат нищо общо със спарения, 
тежък, а и вреден мирис на старите дез/одоранти, които предишната иде-
ология и държавност са декретирали и натрапвали в обществото. 

В динамично, радикално менящото се обществено-историческо 
време и пространство настъпват успоредни процеси: от една страна, нас-
тъпват фрапиращи промени в политическото, гражданското и моралното 
обоняние на хората, а, от друга – на заливане на социума и политическия 
му пазар с всякакви стоки за политическа парфюмерия и козметика, едни 
от които са автентични, истински маркови, а други са техни менте-та. Те-
зи амбивалентни процеси и тенденции няма как да не се отразят и върху 
социалните ориентации или активности на съвременните българи, които 
доброволно, или принудително следва да опознаят, привикнат към и вече 
постоянно да ползват такива стоки, услуги. 

За да се прокарат и наложат на политическия пазар такива стоки и 
услуги обаче, е необходимо да бъде изградена и утвърдена съвършено но-
ва система и инфраструктура на политическата „парфюмерия”, на идео-
логическата, управленческата „козметика”. От първите дни на прехода до 
ден днешен не престава да се строи и рекламира огромна мрежа от разно-
родни и многолики бутици, молове, квартални магазинчета и незаконни 
амбулантни търговци, които трябва да пласират (на нуждаещи се гражда-
ни) съответни количества от тези – преди това властово забранени и прес-
ледвани – козметични стоки. Някогашната централизирана, планова и 
стриктно контролирана дейност по производството, дистрибуцията, про-
дажбата и консумацията на такива деликатни продукти в новите истори-
чески условия, социални реалности и нрави вече изобщо не функционира. 
Вместо нея, в историческото и всекидневното пространства се отварят го-
леми проходи, ширват се солидни територии, в които да вилнее и господ-
ства новият пазарен модел на производство, обмяна и потребление на 
разнородни политически парфюми и ангажираните с тях специфични 
козметични услуги, предназначени за социума, за дадени групи. 

В битката за жизнено пространство, за надмощие в хаоса или в 
джунглата на радикалните обществено-исторически трансформации е 
неизбежно големите – престижни, утвърдени на световния, но най-вече и 
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на западния политически пазар, – идеологически „парфюми” и „макиаж-
ни” процедури да нахлуят мощно и установят пълно господство.  

В разградената държава, при взривната и безпрепятствена инва-
зия на чуждестранни идеологически парфюмерийни мостри и полити-
чески козметики се настаняват, а с одобрението на съответни управления 
и политически елити публично се и легитимират определени идеологи-
чески екстри, политически макиажи за нашите съвременници. 

Новите идеологически и партийно-политически централи, появя-
ващите се нови обществени и частни медии започват мощна и непрес-
танна реклама, публично утвърждаване на авторитета, историческата 
перспективност и полезност на такива продукти. В безпощадното съпер-
ничество за публично издигане и легитимиране на репутацията на новите 
идеологически парфюмерии и властови козметични технологии особено 
ярко се отличават фаворизирани и спонсорирани от чужбина НПО-та, 
които се превръщат в своеобразни „бутици” и „молове” за рекламиране и 
пласмент на западни маркови идеологически парфюмерийни стоки, и на 
съответни козметики за управление в държавата.  

Тези богато финансирани, властово подкрепяни и медийно рек-
ламирани НПО-та са наети (отвън или отвътре) не само като специфични 
„рекламни агенции” на определени идеологически визии или политичес-
ки сценарии за (уж!) „демократичния преход”. Те са и особен тип „алхи-
мични лаборатории”, в които – по западни рецепти и технологии – се 
създават, експериментират и тестват отделни – повече, или по-малко 
пригодни за драматично променящия се вътрешен политически пазар, – 
парфюмерийни стоки. Те дори се превръщат и в „модни законодатели”, а 
и „откровени диктатори” какви могат и следва да бъдат „благоуханията” 
на желания, но и одобрен от Запада, модел на прехода, на преформати-
рането на съзнанието и битието на българските граждани, но също какви 
могат и трябва да бъдат приписаните, вменените зловония на политичес-
ките игноренти. Те са тези, които оповестяват и валидизират критериите 
и техниките на дискурсивно фаворизиране или стигматизиране на мири-
совите валенции на миналото и настоящето, съществуващото и дължи-
мото, на правилното или неправилното гражданско обоняние.  

Политическите дискурси за разграждането, ограбването и съсип-
ването на националната и социалната държави трябва да обилно да се 
напомадят и обливат солидно с всевъзможни парфюми и одеколони, чи-
ято консистенция е отдавна или пък моментно е съставена най-вече от 
неолиберални идеологеми, от про/западни визии, но и критерии. Ликът 
на целия драматичен и злополучен преход, от който се облажват малки 
слоеве, за сметка на тоталното ограбване и геноцидното отношение към 
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многострадалния български народ, обаче трябва да бъде гримиран по съ-
ответен (идеологически и политически) маниер, да е представен в съзву-
чие с инфилтрирани и налагани отвън митологеми. Той следва да придо-
бие съвременен евро-атлантически или европейски фасон, който няма 
как да се постигне без услугите на съответни идеологически парфюми и 
дезодоранти, а и на специфични управленчески козметики, които да 
прикриват отвратителните и пагубните физиономии на случващото се в 
държавата и обществото, и да им придават по-привлекателен, атрактивен 
според новите критерии, стандарти вид, а и по-висока цена. 

Както при всички козметични услуги, така и в тези техни поли-
тически или идеологически версии сблъсъците между реалностите и 
илюзиите са неизбежни и огромни. Това много бързо и масово се разби-
ра спрямо най-рекламирания парфюм – „Демокрация”. Само за няколко 
години последната бива смятана за илюзия и фантазъм, понеже липсват 
безусловни, категорични, неопровержими доказателства за реалното й 
наличие. Оказва се, че пазарът на обществено-историческото битие и 
съзнание на гражданите е наситен с всевъзможни имитации, сурогати и 
менте-та на автентичната „Демокрация”. Съвсем неизбежно е уханията, 
които се разнасят след употребата на тези фалшификати, да нямат нищо 
общо с качествата и с ползотворните ефекти на истинската демокрация. 
Подобни ухания не дразнят само родните политически обоняния, но те 
стъписват, отвръщат менторските носове от чужбина, които нравоучи-
телно дават указания как да бъдат ефективно неутрализирани или изцяло 
отстранени влиянията на техните източници.  

С алхимичното сътворение и публичното разпространение на 
конкретни политически визии, наративи, идеологически дискурси и им-
перативни сценарии, тези НПО-та се превръщат в „бутици” на символно 
рекламиране и властови – мек, елегантен и фин по своето външно или 
привидно изображение – пласмент на неолибералните идеи, практики. 

Разполагащи с огромни – законно и незаконно внесени и употребе-
ни – финансови средства, спонсорирани и отвън, и отвътре, подобни НПО-
та се превръщат в специфични „диригенти на оперетата” на идеологичес-
кия и политическия живот в държавата. Освен това те са „модни икони и 
дизайнери” на медийните и публичните политически дискурси, които оли-
гархията в своите разноцветни идентичности пуска в масов оборот. 

Всичко, което не съответства на регламентациите на „модните им 
катехизиси”, бива незабавно обявено за историческо амортизирано, мух-
лясало и плесенясало, т.е. за несъответстващо на новите, съвременните, 
рекламираните, пък и импортираните отвън политически парфюмерии и 
идеологически козметики в управлението, и в обществото. То бива пропа-
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гандно, медийно и всячески представяно като нетърпимо или непоносимо 
вонящо, смърдящо, неприемливо, нездравословно, държавно опасно, и 
като обществено вредно за осъвремените, изтънчени, озападнени полити-
чески носове или идеологически обоняния, поради което следва да бъде 
публично дезавуирано и изведено от политически пазарен оборот, неза-
висимо чрез какви прийоми и управленски, или други средства. 

Много партийни централи се превръщат в редовни, преференци-
ални клиенти на идеологически и политически бутиковата репутация и 
дейност на въпросните НПО-та, поради което се оказват едва ли не в ро-
лята на доброволни (или принудени от обстоятелствата) дистрибутори на 
марковите стоки и козметичните услуги, които тези бутици трябва мощ-
но и мащабно да лансират на политическия пазар, а и в обществения жи-
вот. Всички, които се съпротивляват на модните канони и услуги на по-
добни бутици, биват публично осмивани, охулвани и дискредитирани 
като демодирани, овехтели, износени. 

Илюзиите, че с обикновени средства и само с гражданска воля, 
енергия и желание може да се водят успешни борби срещу солидно, а и 
разнопосочно подсигурявания авторитет, дейността на тези „бутици” се 
оказват фактически предопределени, губещи. Още повече, че с огромни-
те си финансови средства, медийно рекламиране и управленчески про-
текции и опеки, въпросните НПО-та изграждат и утвърждават огромна 
мрежа от филиални и тотално зависимо от тях други граждански струк-
тури, фондации, които също трябва – повече или по-малко явно – да про-
карват модните стратегии и геополитическите сценарии. 

Властите, заинтересовани от дейността на тези НПО-та, и медии-
те, които сервилно обслужват олигархични, икономически и партийно-
политически върхушки, полагат всякакви усилия, за да налагат авторите-
та и публичното доверие към водещите идеологически „парфюмери” и 
политическите „козметолози” за логиката и развоя на демократичния 
преход. Така всекидневно по най-авторитетните обществени и частни 
медии се дава достъп, или огромно предимство на най-важните фигури в 
тези „бутици”, което ги превръща едва ли не в модни пророци, законода-
тели и трубадури на прехода. По всички злободневни и съдбоносни (за 
държавата и обществото) проблеми и дилеми винаги най-напред „се дава 
думата” на тези оракули или рекламни агенти на „новото”, което в твър-
де много случаи се оказва старо, или поне префасонирано, скрито мина-
ло на различни идеологически теории/доктрини, на западни властови 
сценарии и прийоми, разбира се, стратегически, тактически и дискурсив-
но осъвременено, звучащо като ново. Никой друг политически експерт, 
идеологически агент не говори колкото тях, нито има възможности при 
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всеки повод, по всеки значим проблем, да бъде на „първа линия”, да се 
приема като ментор или най-важен съветник на управляващите в държа-
вата. За ролята на тези експерти, станали властово рекламирани и нала-
гани „моделиери” и идеологически „парфюмери” на прехода, отдавна 
вече, но и амбивалентно се говори и пише.2 

Пришествието на демократичните промени в държавата и об-
ществото е съпроводено от изгрева и ескалацията и на друг тип социални 
илюзии – тези за културната или социалната интимност в живота граж-
даните в променящите или в оформящите се (вследствие на радикалните 
преобразувания) обществена среда и социална атмосфера. Тези илюзии 
са също прекалено „ароматни” по своя смислов и ценностно-нормативен 
заряд. Те предлагат неимоверни изкушения на своите почитатели, вдъх-
новяват и за известно време мобилизират социалните вкусове, обоняния 
и енергии на консуматорите им, които обаче по-късно трябва да заплатят 
за тях с неприятни преживявания и драми. 

Илюзиите за (историческа, социална, културна и човешка) ин-
тимност винаги рисуват с четките и палитрите на историческото въобра-
жение и политическото вдъхновение невероятно привлекателни, обая-
телни картини за обществена/личностна аркадия. В приказно извайвана-
та картинност на такива визии неотменно се забелязва или пък се подс-
казва за солидното присъствие и влияние на сродства и близости между 
човешките души, за липси на отрицателни предубеждения, предразсъдъ-
ци и дистанции, за трайна недопустимост на всевъзможни форми и оди-
озни прояви на отчуждение между хората. 

Подобни картини или специфичните оди на историческа, соци-
ална и нравствена интимност на гражданите на радикално променената 
държава и на нейното общество са способни да пораждат и умножават 
публични и персонални внушения, масови стереотипи и светогледни 
ориентации, че „новият живот” в държавата и обществото ще бъде ду-
ховно и битийно уютен, ще предлага благодатна среда на доверие и ат-
мосфера на интимност, на правилно съхранение и умножение на най-
съкровените ценности, норми и идеали на българите.  

По презумпция, историческата и всекидневно-битийната уют-
ност предполага известна, при това значителна свобода на избор и дейс-
твие, отвореност и откритост, прямост, която не дразни, а се съпровожда 
с уважение, коректност и толерантност към мнението на другия, с извес-
тна симпатия, или стабилно доверие към събеседника и пр. В този сми-

                                                 
2 Виж подр.: Лаверн, Д. Експертите на прехода. Българските think-tanks и 

глобалните мрежи за демокрация. С., 2010. 
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съл тя зависи от естеството и от особеностите на обществено-исто-
рическия пейзаж, от политическия ландшафт, от силата на гравитацията 
на властово налаганите и публично валидизираните ценности, норми и 
порядки, от климатичните специфики в атмосферата на гражданското 
общество или на политическия живот в държавата, и т.н. 

Взети заедно или дори поотделно, тези признаци, или свойства 
на обществената среда и социалната атмосфера неминуемо притежават и 
съответни мирисови валенции, защото по дискретен начин акумулират в 
себе си, но и излъчват чрез себе си определени видове символни и обек-
тивно-реално съществуващи аромати или миризми в живота. 

Погледнати от друг ъгъл, осъществените или желаните радикални 
промени във всички сфери на публичния и частния живот на гражданите 
означават същевременно и още нещо. И то е изменение на техните олфак-
торни състояния и влияния върху хората, защото радикалната промяна в 
пейзажа и климата не минава без изменения на миризмите или ароматите, 
които са породени, а и утвърдени от техните специфични условия. 

Ако предишното – социалистическо – общество е оставило из-
вестно количество неприятни впечатления, реминисценции, спомени или 
пък предубеждения, че не е било способно да предостави на хората дос-
татъчно уютни социални реалности и нрави, то е естествено, закономер-
но и логично в динамично, но и в радикално осъществяващите се исто-
рически и обществени преобразувания в държавата и обществото бързо и 
мащабно да се появят и размножат всевъзможни упования, надежди, 
илюзии или химери, че новото – демократично по номинация, – общест-
во трябва да възнагради гражданите си с подобна – преди това осезател-
но липсвала им – социална, но и политическа интимност. 

В отличие от социалните мечтания, от политическите копнежи и 
идеологическите блянове, социалните реалности и нрави, които се фор-
мират и утвърждават в прехода сътворяват, но и легитимират не подобна 
– страстно жадувана и публично изисквана, – уютна и интимна социална 
среда и атмосфера, а нещо коренно противоположно по дух. Злополуч-
ният преход към демокрация и пазарна икономика създава реалности и 
нрави, в които дистанциите, отчуждението, нетърпимостта и непоноси-
мостта към различната идентичност, към партийно-политическата дру-
гост или идеологическата чуждост водят до липса на неистово очаквана-
та историческа, а и екзистенциално-човешка интимност. Той ражда сил-
но непоносими помежду си граждански обоняния и мирисови типологии.  

В държава и общество, в които властват законите на джунглата, 
социалният атомизъм и дарвинизъм, където съмненията, подозренията 
към, предпазването и отчуждението от всяка (реална или потенциална) 
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другост/чуждост рамкират събитийността, а и ценностно-нормативния 
профил на публичния и частния живот, няма как страстно бленуваната 
историческа, всекидневна, публична и частна интимност да вирее, гос-
подства. 

Интимността винаги предполага особена природа, здравина и 
трайност на социалните връзки и отношения между субектите, които я 
градят, почитат, но и обогатяват. Тя не може да вирее добре, а и дъл-
готрайно в условията на динамично и противоречиво изменящи се со-
циални връзки и отношения между хората, при наличието и властта на 
непрестанно поставени „под въпрос”, преходни и „пеперудени връзки”, 
изградени върху основата на меркантилизма и утилитаризма, а не на 
базата на искреното уважение и пълното доверие, на трайната солидар-
ност, а и справедливост в човешките отношения. Фрапиращата липса 
на тези „щрихи от портрета” на злополучния преход са красноречиво 
свидетелство и неопровержимо доказателство, че в него остро липсват 
условия за трогателна, вдъхновяваща, солидна и трайна публична ин-
тимност, и за уютност на обществения живот за хората.3  

Тъкмо по тази причина илюзиите за бленуваната уютност, дължи-
мата интимност на новата държава и промененото гражданско общество 
буквално – исторически и всекидневно – челно катастрофират, понеже 
онова, което ежедневно вижда, чува, усеща, докосва и вкусва обикновения 
човек в преходния етап няма нищо общо с желаните от него визии. Затова 
и стандартното положение за съвременния българин е да очаква най-лошо-
то, да избира от две или от няколко злини по-малката, да не се надява на 
скорошни подобрения в публичния и частния си живот, макар вътрешно, 
съкровено, страстно, пламенно да ги иска. А такъв душевен патос и екзис-
тенциален статус обикновено са сериозна симптоматика за недобре функ-
циониращо социално-историческо обоняние на неговите притежатели, за 
солидна тяхна неспособност вярно да се ориентират в хаоса от различни 
ухания, които историческите времена, обществените реалности, нрави и 
събития дават на хората.  

След като националната и социалната държава са символно деза-
вуирани и развенчани, практически изтърбушени, ограбени или дори по-
луумъртвени, те не могат да бъдат жизнени територии и битийно време, 

                                                 
3 Деликатната тема за културна интимност на социума, която е произ-

водна от, а и индикативна за социалната поетика в националната държа-
ва, се лансира и аргументирано защитава от Майкъл Хърцфелд (виж 
подр. Хърцфелд, М. Културната интимност: социална поетика в нацио-
налната държава. С., 2007). 
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в които реално да цари и практически, нормално да се ражда, а пък още 
повече и да се множи нужната интимност между хората. 

Нещо повече: мирният преход се оказва една огромна фикция, ко-
варна измама, защото тази идеологема или политически коректна митоло-
гема прикрива в себе си огромен брой страдания, мъчения, символични 
или реални жертви от страна на хората в неговата драма, по-точно, траге-
дия. Преходът крие (в своите анали) огромно количество прекършени, 
дори буквално убити човешки съдби или поне професионални кариери. 
Горчивата и ужасната истина е, че той реално е една гражданска война, 
която води до огромни разрушения, трагедии в държавата и обществото, 
най-вече в живота на народа. Тази дискретна гражданска война публично 
се представя, а и прокламира за мирен преход; и то тогава, когато нався-
къде мирише на война, разрушения, разложение и смърт. Това е поредна-
та коварна илюзия, която управниците не искат да назоват с истинските й 
имена, или която политиците и идеолозите всячески прикриват от своите 
електорати. Тази илюзия може единствено да ухае фалшиво, да се предс-
тавя – доста пресилено и по инструментални съображения – за доста аро-
матична, докато всъщност е зловонна, отвратително миришеща за истин-
ски будните и морално съвестните граждански субекти.  

След като, вместо пълнота, изобилие и удоволствие от разнооб-
разието и привлекателността на социалните ценности и норми, от вдъх-
новяващи благоухания на жизнените светове и проявления на човешките 
екзистенции, в живота мощно се промъкват и тотално се налагат аксиал-
но-нормативен вакуум, смислова пустота и битийна безнадеждност, няма 
как розовите илюзии или шоколадените представи за демократичен пре-
ход да не се сринат и да не изгубят символния си ореол, мотивационен 
ресурс за живота на хората.  

Ако разсъждаваме по-задълбочено, непременно ще стигнем и до 
извода, че социалната, културната, политическата или гражданската ин-
тимност в едно общество са сериозно зависими от пълнокръвното осъ-
ществяване на човешката сетивност в живота. А държава, която не пре-
доставя всички необходими (за пълнокръвно човешко изграждане и раз-
витие) предпоставки или условия за живот, е лишена, но и лишаваща хо-
рата от съдбовно необходимата – за смислен, или пълноценен начин на 
живот – интимност. Тя се превръща в одиозен хронотоп, в който цари со-
циално недоверие, разпад на социални връзки между хората, ескалиращо 
и погребващо всичко разединение; където близостта е обикновено кратка 
и недостатъчна, но пък отчуждението и подозрението са в огромни изли-
шъци, в постоянно гастролиране и властова доминация в жизнената сре-
да. В такава – историческа и всекидневна – жизнена територия не може да 
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се осигурят и пълноценни условия за фило- и онтогенетичен градеж, а и 
растеж на човешките сетива. Ограничаването, ощетяването, а още повече 
игнорирането на което да е човешко сетиво никога не може да способства 
за формиране или развитие на социална среда и атмосфера, които предла-
гат на човешката душевност и екзистенция усещания за интимност. 

По тази причина обществено-исторически промени и радикални 
трансформации в държавата и гражданското общество, които явно или 
завоалирано водят към ограничение или унищожение на публични-
те/персоналните нагласи за необходима или желана форма и степен на 
интимност между отделни лица/групи, от една страна, и държавата, или 
обществото – от друга страна, се оказват рестриктивни или дори много 
вредоносни за отделни човешки или социални сетива. В такива условия 
социалната чувствителност на гражданите може доста сериозно да се де-
формира, да отслабне неимоверно, да се разболее от изключително опас-
ни и тежки болести, които могат да обусловят и смъртни случаи.  

Непрестанно срещащите, чуващите се и четените оплаквания, а 
дори и осъждания на различни политически и обществени дейци, екс-
перти и обикновени граждани, че „това не е моята страна, не е моята 
България”, са категорично доказателство, че в преходната държава и в 
нейното гражданско общество липсва жизнено необходимата или цен-
ностно-нормативно желаната социална, политическа, културна, публич-
на и екзистенциална интимност в, или за жизнените светове на съвре-
менните българи и българки. 

Според тези визии и дискурси, Родината вече не дарява своите 
граждани с някогашния си – скъп и мил за техните души и жития-бития – 
благоуханен мирис, а, вместо него, ги облива с доста неприятни, особено 
опасни, вредни духовни/битийни зловония. Притеснени, отвратени или 
уплашени от зловредните субстанции на тези – исторически, социални, 
политически, или други – изпарения, хората търсят спасение в чужбина, 
където вярват, че вероятно или сигурно ще открият по-приятни и по-
надеждни олфакторни среди и шансове, където уханията на живота и 
културата доставят и много по-добри публични, или частни бития. 

Несекващите вълни на емиграция по недвусмислен начин показ-
ват, че Отечеството не предоставя на гражданите си потребната или же-
ланата от тях интимност в сферата на битуващите обществени реалности 
и разнородни социални отношения, и нрави. 

Публично депозираните нежелания да се остава в България, да се 
емигрира по-скоро от нея, да се прекъсват – задълго или дори завинаги – 
връзките с нейните културни традиции, с публичния й живот, в особе-
ностите на нейната историчност или всекидневност са твърде обезпокои-
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телни симптоми, които реално, но и символично показват огромните де-
фекти, или дефицитите на потребната за българите историческа, социал-
на, политическа, културна, битово-всекидневна и персонално-екзи-
стенциална интимност.  

Нелицеприятният облик или символен ореол на България в сети-
вата и душите на нейните граждани фактически означава, че страната не 
задоволява пълноценно нуждите на човешките сетива, че предлага в из-
лишък битийни картини, звуци, допири, вкусове и мириси, които не вдъх-
новяват, а – обратното, – разочароват, унижават и малтретират съзнанието, 
афективността, поведението или житие-битието на нейните обитатели. 

В крайна сметка, интимността винаги е свързана и с присъствието 
на определен колорит от аромати и миризми, които са иманентно присъ-
щи, импониращи на субекта. В държава и общество, които непрестанно 
сервират исторически и всекидневни ухания, неотговарящи на базисните 
вкусове или на съдбовно значимите смислови и ценностно-нормативни 
еталони на хората, няма как социалното обоняние и политическият нюх 
на последните да се чувстват в свои води, да вдишват с пълни гърди ми-
риса на събитията. В такава държава, в подобно общество човешкото 
обоняние е ограничено, а и угнетено. В тях действащите социални мириси 
не вдъхновяват, а стресират и омаломощават човешките сили, препятст-
ват или убиват хуманните намерения и демократичните опити. 

Осезаемата недостатъчност и болезнените липси на историческа 
или всекидневна (душевна и битийна) интимност, залезът на всевъзмож-
ните илюзии за реалното присъствие и влияние на последната са силно 
зависими и от нещо друго – наличието, ролята и значението на полити-
ческата цензура в новостроящото се преходно общество.4  

„Избухването на демокрацията”, както пикантно описва зората 
на прехода едно разговорно, всекидневно клише, плътно се съпровожда 
от мощното присъствие на една привлекателна, ала и невероятно измам-
на социално-политическа илюзия – че в новото, демократично по дух 
общество и в изградената по съвършено различен начин държава при-
съствието на политическата цензура ще бъде възможно или допустимо 
единствено и само като мнемоничен експонат от богатите колекции на 
Музея на миналата история. 

В първите дни, месеци и даже години на псевдодемократичния 
преход липсват такива политически актьори, партийни елити и лидерски 

                                                 
4 За особеностите на политическата цензура в преходните реалности и 

нрави виж.: Мизов, М. Политическата цензура. Теоретическа разходка с 
Карл Маркс в приказния свят/парк на цензурата. С., 2014. 
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персони, които страстно, но и аргументирано да постулират необходи-
мостта или ценността от политическата цензура. Напротив, всички те я 
представят като символ и въплъщение на одиозното минало, като фено-
мен, който трябва да бъде не само тотално заличен от живота, но и на-
пълно забравен от манталитета и маниерите на бъдещите социални ти-
пажи, родени през прехода. В действителност нищо от подобни възтор-
жени и ароматно напарфюмирани политически илюзии и перверзни иде-
ологически химери не се осъществява в новите реалии и нрави.  

В зората на прехода развълнуваното и бленуващо сияйните хори-
зонти и реалии на радикално промененото общество, на съвършено раз-
личните дух и битие на политиката гражданство е изпълнено със светли 
упования и трогателни надежди, че в новата държава и в гражданското й 
общество интимността на живота и между хората ще е солидно обусло-
вена и обезпечена от липсата на всякакви цензурни практики и ведомст-
ва. Новото общество, новата държава трябва да се градят върху здравата 
основа на взаимно доверие между властовите институции и гражданст-
вото, да ограничават по най-бърз и мащабен начин всички наличия и 
одиозни влияния на цензурни логики и практики в живота – в неговите 
публични и частни, персонални измерения, значения и реалности. 

Демократичните визии рисуват и повеляват скорошно изгражда-
не и утвърждаване на истинска социална аркадия, на трогателна хармо-
ния между различните индивиди или социални общности, на впечатля-
ващо уважение и толерантност към другостта, които не допускат по ни-
кой начин присъствие или въздействие на цензурни феномени. В подоб-
ни розови видения за желаното бъдеще и общество нямат място и роля 
притеснителните или отблъскващите миризми на цензурните институ-
ции, злокобни практики. За тази визия, мощна илюзия отговорност и ви-
на имат „демократите”, които с огромно неистовство и непонятна страст 
рисуват невероятни идилии за публичния или за частния живот на хора-
та, както и за драстично изменената физиономия на политиката. Новото 
време, настъпващата история, радикално промененият публичен живот и 
жадуваните хоризонти за частна екзистенция са доста обилно декорира-
ни и натрапчиво парфюмирани с всевъзможни описания или тълкувания 
на тяхното съществуване без наличие на цензура. 

Според широко, непрестанно прокламираните, масово, конвейерно 
произвежданите, разпространяваните идеологеми и митологеми, коренното 
преустройство на държавата и обществото ще обуслови и гарантира спеш-
но, радикално премахване на зловонния и кошмарен мирис на предишната 
цензура от всички фибри на политическия организъм, от всички явни или 
скрити ъгълчета на човешката менталност и битийност. Вместо дълготрай-
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но, добре познатите притеснения и опасения от повсеместно, непрестанно 
следене, „нюхане” от страна на представители на различни явни и тайни 
служби, на хората се внушава, че идват или вече настъпват времена, общес-
твени реалности и нрави, в които вече никой няма да може да си „пъха но-
са” в работите, живота и „биографиите” на другия човек, и че всеки граж-
данин ще бъде безусловно независим, пък и безгранично свободен в своите 
публични или междуличностни изкази, избори и деяния. 

Илюзията, че всеки може да говори и пише това, което му е по 
сърце и душа, в което вярва, което желае да лансира публично, твърде 
бързо капитулира, защото прекалено динамично се разкрива нейната ис-
тинска и скрита природа – на политически мит. В новите обществено-
исторически реалности и политически нрави се оказва, че, подобно на 
непрестанно и всестранно обругаваното, охулваното и заклеймяваното 
близко минало, не всеки има възможности да изложи и отстои публично 
своите позиции или аргументи по важни – злободневни за държавата и 
гражданското общество, – проблеми и дилеми.  

Формално декларираните конституционни права и свободи за сво-
бодно изказване и защитаване на плуралистични идеи и мнения, за сво-
бодно сдружаване и публично осъществяване на разнородни социални ви-
зии и проекти се оказват практически кухи и неосъществими, защото ре-
алностите и нравите са буквално затлачени от безброй противоположни 
казуси, доказващи, че равните права и свободи са илюзия, или само мит.  

Илюзията, че при новите обществено-исторически реалности и 
публични нрави, непрестанното „душене” за това какво мислят, прежи-
вяват и правят гражданите, което е представено като неотменна, ежед-
невна характеристика за живота при стария режим, много бързо се раз-
сейва. Оказва се, че всеки, който съумее здраво да хване кормилото на 
властта, може да се възползва от услугите на различни ведомства и екс-
перти, които да шпионират за него, да слухтят и „душат” за мислите, 
преживяванията и делата на неговите реални или потенциални опоненти, 
идейно-политически съперници, или икономически врагове. От самото 
начало, та чак и до наши дни, злополучният преход е и пренаситен с нат-
рапчиво запомнящи, или с бързо забравящи се, но колосални по брой, 
публични и политически скандали, свързани с реални или подозирани 
цензурирания на определени личности, социални общности, или органи-
зации, държавни ведомства и пр.  

Обратно на социалистическото минало, когато цари властово на-
лагана психоза и шпиономания срещу дейността на чужди, външни аген-
ти, в новото преходно общество се случва нещо противоположно. В него 
постоянно, а и твърде мощно избухват всевъзможни политически скан-
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дали и афери, свързани с предположения и реални разкрития за шпиони-
ране от страна на политическия, икономическия и друг конкурент, опо-
нент, противник и „пазарен” враг. По протежение на целия злополучен 
преход няма нито една година, в която да липсва поне един шумен поли-
тически скандал, или поне една – разтърсваща обществото, взривяваща 
почудата, негодуванието и гнева на хората, – публична афера. 

В драматичната и поучителната история на прехода няма прави-
телствен кабинет, който да излиза съвършено чист, неопетнен или поне 
незаподозрян в неправомерно използване на цензурни прийоми и средс-
тва срещу отделни лицаq или по принцип.5  

Всичко това означава, че в новите преходни реалности и нрави се 
образуват, а и наслагват крайно неприятни социални и политически уха-
ния, които дразнят нормалното човешко и гражданско обоняние, които 
усмърдяват обществената среда и атмосфера.  

Как може „новият човек” да се чувства спокойно и удобно, кога-
то навсякъде му се налага да се среща или сблъсква със стари реалности 
и нрави, с брутални и арогантни, или с перфидни, доста умело замаски-
рани опити за неговото цензуриране по определени теми, за неговото 
публично/персонално манипулиране от политическата власт?! 

Да си държи езика зад зъбите, да бъде принудително/доброволно 
конформист по дадени теми, да внимава пред кого, какво и как приказва, 
за преходния човек не е нещо, което е симптом на отхвърленото и стиг-
матизираното близко историческо минало, а е всекидневна реалност и 
неотменна, натрапена дължимост от новите условия или нрави. Разсъдък, 
душевността, поведенческите философии, стратегии и тактики на този 
човек са пропити до дъно от зловонните изпарения, които витаят в дър-
жавата и в обществото. Тези мирисови покушения провокират и катали-
зират падението на гражданина, неговата отчужденост, а и крайната му 
пасивност от активен обществено-политически живот. Отблъснат, при-
теснен, негодуващ или плашещ се от зловонията на върлуващите и гос-
подстващите в политиката, държавата и обществото порядки, човек не-
волно, несъзнателно, или принудително, умишлено си запушва носа, ка-
то пренасочва своето социално обоняние в други посоки и сфери, където 
смята, че ще открие полезни за него миризми, където и личната му ек-
                                                 
5 Трябва ли да припомняме гражданските протести през 2013 г., когато 

всекидневно по булеварди или площади се разнасяха „огромните уши” 
на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов като одиозен символ 
на повсеместното подслушване, на бруталната цензура по политически 
или бизнес причини, или когато не минаваше ден, в който пресата да не 
лансираше находчиви карикатури на тази тематика, и т.н.? 
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зистенция ще се обгърне с приятни смислово-ценностни ухания. 
Илюзията, че преходното общество може да се спаси от напастта 

и „ваксинира” срещу фаталните последици на политическата цензура, се 
оказва крехка, но и нереална, докато – напротив, – илюзията, че полити-
ката не може без услугите на цензурата, се превръща едва ли не в аксио-
ма, срещу която липсват сериозни и ефективни аргументи. 

Така, колкото повече се прокламират идеологически ароматизи-
раните и политически напарфюмираните внушения и опции за политика 
и живот без цензура, толкова повече битуващите реалности и нрави в 
държавата и обществото демонстрират, че зловонието на цензурните 
манталитети и маниери е широко разпространено, а и е доста властно. 

Политическата цензура има различни лица и въплъщения, едно 
от които е извънредно коварно, пък даже и кошмарно. Това е лицето на 
политическия остракизъм6, който в неговите съвременни измерения и 
практически въплъщения е далеч по-одиозен и по-страшен от своя исто-
рически предтеча, т.е. от остракизма, роден в античната епоха7.  

Преходът идва с мощни взривове от разнородни и многолики 
упования, надежди и социални очаквания, че одиозният идеологически и 
политически остракизъм, който е присъщ на държавата и гражданското 
общество от периода на „реалния социализъм” ще бъде не само публич-
но разобличен, но и напълно изличен от „картата” на битието. В пре-
дишното общество този идеологически и политически властови инстру-
мент е всявал притеснения, създавал е всевъзможни тревоги и страхове в 
гражданството. Сега изглежда е дошло времето той да бъде окончателно 
дезавуиран, дискредитиран, символно и практически убит. 

Новите идеологически наративи и политически дискурси с нео-
писуемо удоволствие и с огромна страст описват този остракизъм като 
неизбежно, иманентно присъщ атрибут на миналите исторически време-
на, авторитарните или тоталитарните държави, общества и безпощадни, 
недемократични и антихуманни социални и властови порядки. Заедно с 
това, те разпалено лансират всевъзможни илюзии, че разривът с минало-
то, с предишните логики и практики на властване, е мощна детерминанта 
и солиден гарант, че в радикално преустроените държава и гражданско 
общество, подобен феномен няма да е познат. 

Понесени на крилете на безгранично освободената историческа, 
политическа и социална фантазия, тези наративи и дискурси изобразяват, 
тълкуват, но и заклеймяват политическия остракизъм в неговите „безб-

                                                 
6 Виж подр. Мизов, М. Политическият остракизъм. С., 2014. 
7 Виж подр. Суриков, И. Е., Остракизм в Афинах. М., 2006. 
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ройни” реално, а още повече в имагинерните му ипостаси и въплъщения. 
Така той бива припознаван и уличаван навред, във всичко. Илюзията, че 
той присъства навсякъде в миналото, но никъде в настоящето, е мащабна. 

Бързо движещата се история и горчивата обществена практика 
лесно разсейват подобна социална илюзия. Оказва се, че политическият 
остракизъм не само не изчезва, а многократно повече присъства и дейст-
ва, макар в коренно изменени посоки и форми. Знаменателният факт, че 
преходната история и истерия пораждат закони, чрез които да се търсят, 
стигматизират, репресират и елиминират хора, чужди на новото, се прев-
ръща не в спорадично и мимолетно явление, а в хронична болест на пре-
хода. В известен смисъл „душенето”, разкритието, преследването и отст-
раняването на (реални, или потенциални) врагове на новото, демокраци-
ята и либерализма, се превръща сякаш в основно и дълготрайно занима-
ние на „ловците на глави” в сферата на идеологията и политиката. За да е 
резултатна тяхната (историческа и политическа) дейност, те трябва да се 
въоръжат с нов тип социална безчувственост и с друго идеологическо, 
или политическо обоняние, което селективно, инструментално да откри-
ва всеки опасен мирис даже и там, където реално го няма. 

Политическият остракизъм става символ и инструмент за пре-
вантивно разпознаване и разобличаване на опасната и вредната идентич-
ност, за публично оповестяване и наказване на присъщата й миризма, 
зловонност, а същевременно за прокламация и сакрализация на собстве-
ната ароматност, която трябва да се фаворизира сега, а и занапред. Той 
постулира издигането на Китайски стени между гражданите от старото и 
тези от новото общество, декретира прокарването на демаркационни ли-
нии между хората в зависимост от тяхната симпатия или антипатия към 
определени идеологии или партии. Така политическото обоняние, вместо 
да обединява, разединява и противопоставя хората, като прокламира и 
легитимира едни публични „носове”, а забранява други такива. 

Радикалните, крайните въплъщения на цензурирането и остраки-
рането на опониращата, вражеската идентичност приемат разнообразни 
форми и степени на публична проява, сред които с особена яркост се 
изявяват политическите графити, родени от, но и сервилно – брутално, 
или перфидно – обслужващи отделни сценарии за Прехода.8  

                                                 
8 За генезиса, естеството, спецификата и функционалните мисии на тези 

разновидности графити виж подр.: Мизов, М. Мистериите на полити-
ческите графити. С., 2005; Политическите графити. Авантюрите и пре-
междията на политизирания почерк. С., 2005 и Политически графити и 
войни на езиците. С., 2008.  
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Съперничеството между различните политически графити е из-
раз на скритите в или зад тях политически езици, а пък те – тези езици, – 
са дискретно олицетворение и въплъщение на „вградените в техните те-
мели сенки” на различните типове социални обоняния. 

Политическите графити нямат точно определено „студио” или 
специално отреден „ефирен час” за оповестяване на своите особени си-
ноптични диагнози и прогнози. Цялото политическо или политизираното 
социално пространство може да се превърне в изумителна по своите ма-
щаби сцена за техните публични гастроли, или в потресаваща арена за 
техните кръвожадни гладиаторски баталии. В известен смисъл, те са дис-
кретно свидетелство или доказателство, че в новото общество и в ради-
кално преустройващата се държава има огромно наличие на прикрита, 
публично неартикулирана цензура, дори на политически или идеологи-
чески остракизми, които преследват нормално проявяващите се инако-
мислещи граждани, поради което последните се виждат принудени да се 
съпротивляват на властта с посредничеството на тайни, нелегални оръжия 
– графитите. Срещу официалната власт, против партийните опеки и про-
текции, в противовес на всемогъществото и самозабравата на политиците 
или управниците, тези графити предлагат не/удобствата и услугите на не-
легалната борба, и на апокрифно обозначената история, чиито описания и 
тълкувания са „пулверизирани” с ред смислови и оценъчни „ухания”. 

Никак не е случаен и фактът, че преобладаващата част от поли-
тическите графити обикновено се правят в по-тъмните часове от дено-
нощието, при липса на достатъчен социален и политически контрол, от 
анонимни критици и противници, или от верни и всеотдайни поклонни-
ци и защитници на съответния режим на политическо управление. И как-
то всеки човек добре знае, в нощните часове обонянието много повече се 
изостря, а неговите „свидетелски донесения” стават база за далеч по-
пикантни картини и изводи. Освен това политическите графити са и осо-
бени публични символи, а и мощни оръжия, чрез които публично се из-
вестяват анонимното и аморфното гражданско общество, или отделни 
социални групи съмишленици, или противници, които изповядват или 
отричат, а пък и възмездяват символично дадени политически визии, 
елити, събития и практики. 

При всяко положение обаче, политическите графити могат да 
послужат като специфични лакмуси, т.е. индикатори за естеството, ори-
ентациите и промените в социално-политическото обоняние на опреде-
лени граждани, на дадени социални групи и дори на солидни човешки 
множества, които са впечатлени от реалните или предполагаемите уха-
ния – аромати, или зловония, – които се излъчват от конкретни властови 
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субекти, от различни обществено-исторически и всекидневни събития, 
реалности, нрави и политически ангажирани фигури.  

Графитите са релефно и визуално забележим симптом, че граж-
данското обоняние по презумпция никога не спи, че то е винаги нащрек, 
че (по принцип) не може да се продава и купува, нито изискано да се 
преструва, че изобщо не забелязва зловонията на властта, смрадта на 
нейните грехове или тежки престъпления срещу интересите на народа.  

И, обратно, – че те могат да са първите „пчелички”, които откри-
ват и прославят „ароматите” на конкретни исторически тенденции, поли-
тически закономерности, социални явления и драматични събития, 
привличащи страстно обонянията на гражданите. И, подобно на стран-
ните танци на пчелите, графитите също „танцуват” в публичното прост-
ранство – опиянени от субстанциите или привлечени от мириса на нещо 
чудесно, макар най-често техните танци да са с грозни, непохватни, дори 
отблъскващи „стъпки”.  

В известен смисъл графитите са профанизирано декретиране за-
що и кои (социално-исторически или властово-политически) аромати 
или миризми могат/трябва да се оценяват супериорно, или – обратно, – 
да се пренебрегват, осмиват, или дори елиминират.  

Графитите са примитивна, морално нечистоплътна и правно не-
законна амбулантна търговия със символи, с политически/идеологически 
визии и управленски проекти, които целят да пренасочат или да накажат 
чуждите социални и граждански обоняния в посока на изповядваните, 
или публично рекламираните от тях мирисови опции и визии.  

Като своеобразно олицетворение и въплъщение на възторзите или 
покрусите, на триумфите или паденията, на лутанията или неотклонните 
курсове на политическите намерения и действия, тези графити не само 
сигнализират обществото, конкретни групи или политически фигури за 
публичните нагласи и социалните обоняния на гражданите, но и задават – 
подобно на дискретните императиви на обонятелните рецептори, – съот-
ветни указания, препоръки, алтернативи или категорични императиви 
защо и как, кога и къде, по какъв начин могат да се спасят, или пък прова-
лят конкретни властници. А благословенията или анатемосванията на по-
литиците/управниците се извършват чрез арсеналите и репертоарите на 
политическите дискурси и езици, разбира се, солидно въдворени и пищно 
оползотворени чрез услугите на съответните политически графити.  

Със зората на прехода мощно изригнаха и редица други социал-
ни илюзии, свързани най-вече с преосмислянето, преоценяването на ис-
торията, пък и на паметта за нея. 

Историческата, политическата, социалната и културната памет на 
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дадени – персонални, групови или обществени – субекти може да се разг-
лежда и през призмата на нейните характеристики и специфики в качест-
вата им на деликатни кристализации на социалните обоняния, насочени 
към минали епизоди, към ухания на различни спомени, към образи и раз-
кази, от които лъха на съответна – задушевна, или противна – миризма.  

Възкресението на спомените винаги носи със себе си особен 
смислов и оценъчен дъх, който може да вдъхновява и мобилизира, или 
да притеснява, а и да стагнира човека. Просто защото паметта е такава 
изумително богата съкровищница, в която се утаяват не само ароматите 
на прекрасни преживявания, а и воните на доста неприятни случки.  

Всички разразили се в четвъртвековния злополучен преход опити 
да се преоцени, прередактира и даже наново да се пренапише национал-
ната история, или поне най-знаменателните й периоди, събития и фигури 
се оказват, по същество, желания, старания и действия в посока на промя-
на на „присъдите”, които в миналото социалното или политическото обо-
няние на властниците и гражданите са лансирали, а и легитимирали. Те са 
знаци на времето, чрез които се показва защо и как, от кого, кога и къде се 
вършат такива преориентации, преразглеждания, отменяния или утежня-
вания на историческите, моралните и политическите присъди за неща, 
които вече трябва да имат друг мирис. По този начин времена, реалности, 
нрави, събития или личности, които някога са били властово описвани, 
или рекламирани като символно благоуханни, днес минават в друг коло-
воз, и се представят на масовата аудитория като притежаващи непознати 
зловония. И, обратно, неща, които в миналото са били изобразявани и 
дамгосвани като смърдящи по своята смислово-ценностна консистенция, 
сега вече се прокламират като излъчващи невероятно приятни, истори-
чески перспективни и дори социално ползотворни мириси. Така, зад неи-
моверно драматичните и безмилостните съперничества между властта на 
спомените и спомените за властта9 се прокрадват опозиции, а и неприми-
римост между противостоящи си (политически и граждански) обоняния 
за мириса на духа на времето, за уханията на събитията, за ароматите или 
вонята от идеите и делата на отделни лица, партии и организации. 

Разправите с „чуждата” историческа памет винаги се съпроводени 
от безумни и аморални стремежи и опити да бъдат радикално променени 
нейните автентични ухания. Затова никак не са учудващи безразсъдствата, 
кощунствата, оскверняванията и поругателските актове, чрез които визии-
те и смисъла на конкретни места на паметта трябва да придобият вид на 

                                                 
9 Виж подр.: Мизов, М. Властта на спомените и/или спомените като 

власт. С., 2008. 
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отблъскващи, опозорени, озлочестени или убити символни топоси. Да се 
стъпкат или изтръгнат до корен благоуханните цветя около или пред мо-
нументи, да се издраскат, изпочупят и изкъртят фрагменти от тяхното 
символно тяло, даже да се зацапат с мръсотии, или обсипят с екскременти 
историческите паметници на другостта, са признаци на силно увредени, на 
патологично болни граждански обоняния, които не различават нюансите в 
тоновете, мелодията на символните миризми на тези скулптури. 

Варварското чувство, че всичко започва, а и свършва с тези, кои-
то държат в свои ръце властта, неизбежно провокира деформации и дег-
радации в социалната сетивност. Затова субекти, които са силно обсебе-
ни от такова чувство, никога не могат да проявят нормално хуманно от-
ношение, а и социална съпричастност към различните от тях хора. Те са 
фанатично убедени, че тяхното политическо и социално обоняние е без-
погрешно, поради което неговите директиви или ултиматуми трябва да 
се спазват безпрекословно. Затова прокламираните и провежданите от 
тях очистителни мероприятия в деликатните територии на историческата 
и социалната памет никога не са приемани с ентусиазъм и с одобрение от 
страна на огромни човешки маси, които са търпими към чуждата памет.  

Като най-ярка сфера, а и висша степен на сблъсък между проти-
востоящи си обществено-исторически обоняния и аташирани към тях 
социални памети, политиката се разкрива като грандиозна, не винаги и 
не най-добре ухаеща на добродетели истини, сцена или арена.  

Тази безпощадна конкуренция и баталия между мнемоничните 
визии и наративи се проявява най-силно и най-ярко в битките за или про-
тив ликовете на носталгията.10 За едни индивиди или групи носталгията 
абсорбира в себе си най-добрите аромати от историческото минало, или 
от биографичната епопея на отделния човешки живот, докато за други 
субекти нейната природа, но и мисия се обвързват преди всичко с най-
лошите аспекти и отпечатъци на отреченото, стигматизираното и прес-
ледваното от настоящето минало на отделни политически, или други 
идентичности, на отделни събития и особи.  

Изгревът на прехода дойде с неимоверно страстни упования и 
надежди, че се задават исторически времена, обществени реалности и 
нрави, които напълно и безусловно, завинаги и тотално ще заличат спо-
мените от миналото, ще изтрият от съзнанието и душевността на граж-
даните паметта уж доста крехките следи за „доброто старо време”. 

Развоят на последващите процеси и тенденции, на шеметно сме-
нящите се събития обаче показа съвършено други неща. Носталгията по 

                                                 
10 Виж подр.: Мизов, М. Носталгията. Размисли и ескизи. С., 2011. 
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близкото минало не се превърна в опърпана, незначителна, пренебрежи-
телна, безразборно захвърлена някъде във вехтошарските кошове на со-
циално-историческата памет на огромни маси граждани, ненужна отлом-
ка или съвсем овехтяла реликва. Тя се оказа прекалено жилава, опърни-
чава и боеспособна, защото успя да пробие в крайно тежка историческа 
среда, а и в сгъстена, мъгловита и мразовита социална атмосфера, да ог-
рее и сгрее (със своя светлик и топлина) измръзнали, притеснени или от-
чаяни човешки души в трудни моменти. 

Всъщност носталгията може да се представя и тълкува като спе-
цифичен тип дискретно опониращо, конкуриращо се (с властово-
прокламираното и легитимираното) политическо или политизирано обо-
няние, което придава – на смисъла и ценността на историческото минало, 
на отделни негови епизоди и събития, на случки или на фигури в негова-
та органика – съвършено други (от властовите) мирисови субстанции. Тя 
сервира преимуществено силно положителни – и семантично, но и афек-
тивно – „менюта”, на които социалният субект искрено се радва, пък и 
силно желае ги консумира „на екс”. Нима не са такива обонятелните ре-
акции, които откриват и се наслаждават на приятни, опияняващи и задо-
воляващи изтънчените критерии и вкусове на техния нос аромати?!  

Подобно на обикновения човешки нос, който силно се пристрас-
тява към дадени благоухания и търси колкото може по-честа, а и по-
приятна среща с тях, носталгичното обоняние също е привързано към пъ-
тешествия в и удоволствия от ароматични спомени. То не помирисва из-
веднъж и накуп цялата памет, с която човек разполага, а се насочва само 
към онези райски кътчета и уханни епизоди, случки и преживявания, кои-
то осветяват и сгряват човешката душа, които й носят радост, а и удовол-
ствие от преживяното. То също е безкрайно селективно, придирчиво и 
пристрастно към онези събитийни или душевни преживявания, които мо-
гат да ароматизират съзнанието, психиката на човека, да тонизират и 
вдъхновят последния, дори и когато се намира в много трудни ситуации.  

Политиката обаче винаги пренебрегва, омаловажава и безпар-
донно стъпква тези сакрални мигове, благоуханни образи и душевни със-
тояния, за да оповести и декретира визии, сценарии и фигури, които 
трябва да бъдат възприети – доброволно, или силово – като приятно ми-
ришещи по своя (исторически, идеологически, социален и др.) смисъл.  

В политическата иконография силово и мащабно се натрапват 
илюзорни визии, че носталгията е винаги и само крайно отрицателен, 
опасен и зловреден феномен, който трябва да бъде системно и безпо-
щадно дискредитиран, малтретиран, дори екзекутиран. В отличие от тези 
непрестанни и масирани канонади по смисъла и предназначението на 
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носталгията обаче, масови нагласи и обширни социални среди прокла-
мират нуждата от и значимостта на носталгичните образи, повествования 
и послания както за публичния, така и за частния живот на съвременни-
те, а също на тези от бъдещите поколения хора. Така неистово желаната 
и всячески преследваната фикция на уж демократите да охулят колкото 
може повече и да се саморазправят с носталгията непрестранно удрят на 
камък в публичното време-пространство.  

Вместо да бъде тотално обругана и навеки запокитена в непрог-
ледната бездна на забравата, носталгията придоби нов живот, снабди се с 
нови и твърде ароматни визии. Още повече, че „простолюдието” се оказва 
и доста по-мъдро от властниците, които се правят, че не разпознават, или 
наистина не осъзнават различията между идеологическата и социалната, 
между публично декларираната и съкровено-персоналната носталгия.  

Преходът дойде с доста тежко наследство в сферата на етничес-
ките отношения. Тъмната сянка на нескопосано и брутално проведените 
възродителни процеси остави в душевността не само на българските 
граждани от турски етнически произход, но и на тези, които произхож-
дат от или принадлежат към други етнически общности, доста тежък 
привкус и неприятно ухание на прекалено дълготрайни и силни истори-
чески и социални тревоги, притеснения и страхове.  

За да разсеят тези одиозни и тежки миризми, идеолозите и поли-
тиците изобретяват, а и публично легитимират идеята за българския ет-
нически модел11. Нейната оптимална реализация обаче се оказа поредна-
та илюзия в годините на драматичния преход. 

Най-голям пръст за неприемането (от широки слоеве на българс-
ката общественост) на тази нова идеологема или политическа митологе-
ма обаче имат тези идеолози и политици, които безогледно, безцеремон-
но „напомпват” смисъла и обема на проекта за новия български етничес-
ки модел с мултикултуралистки логики, техники и практики.12  

Мултикултурализмът влиза в изумяващо противоречие, в потре-
саващ конфликт, защото прокламира вечна и неизменна мирис на дадена 
идентичност, а същевременно се стреми да докаже, че се съобразява с 
                                                 
11 Виж: Мизов, М. Ахмед Доган и българският етнически модел. С., 2010; 

от него също: Българският етнически модел. С., 2011; Тодорова, Б., 
Мизов, М. Българският етнически модел – мит или реалност? С., 2010, 
пък и Етническото многообразие и обединяваща се Европа. С., 2005 
(съст. М. Мизов) и Българският етнически модел – политическа митоло-
гема или проблемна реалност? С., 2011 (съст. М. Мизов). 

12 Срав.: Мизов, М. Греховете на мултикултурализма и българският етни-
чески модел. В 2 т. С., 2012. 
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уханията на исторически променящите се реалности и нрави. 
Фундиран върху идеите и инструментариумите на мултикулту-

рализма, проектът за нов български етнически модел фактически, но и 
символично противопостави историческото минало на настоящето и бъ-
дещето. Това бе доста неприятно за социалната чувствителност и граж-
данското обоняние особено на хората от смесените райони, достатъчно 
осезаемо усетили върху себе си ароматите/миризмите на неговото из-
пълнение.  

В един друг ракурс, етническата карта предизвика силно впечат-
ляващи „салто-морталета” в гражданското обоняние и в социалния патос 
на различни етнически групи. Например, ромите посрещнаха изгрева на 
демокрацията с най-оптимистични надежди, че всичко, което историята 
им е отнела, ще бъде компенсирано многократно и бързо. Последващите 
процеси и тенденции катастрофално преобърнаха техните представи и 
обусловиха утаяване в душевността, жизнените им светове на крайно 
неприятни образи и преценки за характера, особеностите, функциите и 
ефектите от злополучния преход, и циганската екзистенция затъна още 
повече, а и още по-трайно в смрадта на нечовешкия начин на живот.  

Брутално извършеният фиктивен преход към демокрация и па-
зарна икономика, безогледното ограбване на народа, умишленото съсип-
ване на социалната държава, но и униженията, на които се подлага бъл-
гарската държава, националната памет и идентичност, преднамерено 
предизвиканите и поддържани (невиждани в отечествената ни история) 
емигрантски вълни изобщо не могат да провокират каквото да са благоу-
ханни образи и вдъхновяващи, или поне окуражаващи образи и послания 
в по-широки граждански среди. 

Със сигурност може обаче да се твърди, че най-силен и най-
отблъскващ е масово усещаният, пък и посрещан с огромно негодувание, 
с неприкрито отвращение, а дори и със силна ненавист, или с несдържа-
на омраза политически цинизъм13, който буквално попива в, тотално 
струи от всички фибри, или нива държавата и обществения организъм. 
Тъкмо наличието, а и действието на този цинизъм принуждава огромни 
маси да смятат, че политиката е зловещ и зловонен хронотоп, в който 
няма и не може да има, да виреят личности, които да са чисти и ухаещи, 
които да не вонят на тежките пороци, моралната поквара.  

Обстоятелството, че толкова флагрантни са тенденциите и в све-

                                                 
13 За разностранните проявления, както и за зловредното влияние на този 

феномен виж подр.: Мизов, М. Политическият цинизъм. С., 2012, а съ-
що от него: Метаморфози на политическия цинизъм. С., 2014. 



253 

та, в Европа, и у нас на сериозна, а и мащабна дистанция, на демонстра-
тивно отчуждение от политиката, от нейните институции и представите-
ли, е достатъчно показателно за техните мирисови валенции.  

Демонстративно разгърнатите желания, намерения и действия на 
граждани от страни с коренно различна историческа биография, с абсо-
лютно несходни културни или цивилизационни идентичности и пр., кои-
то искат публично да изразят своето огромно недоволство и гневен про-
тест от овехтелите, усмърдени от пороци и морална поквара политически 
партии и елити, а, вместо тях, да дадат шанс на нови партии и социални 
движения, не са нищо повече от грандиозни битки между различни со-
циални обоняния на смисъла, духа на историческото време и битие, на 
ролята на дадени социални ценности.  

В този ракурс и алтерглобализмът усеща по друг начин уханията 
на историята и миризмите на световните господари, или на техните роби, 
в сравнение с обонянието на космополитните неолиберални глобалисти, 
за които има само един аромат – печалбата и властта, независимо от це-
ните и жертвите, които цялото човечество трябва да плаща за тях .  

Независимо от огромното зловоние на историческото време, от 
трудно поносимата смрад на реалностите и нравите, от тежката воня на 
политическите сценарии и игри, както винаги, така в нашето смутно и 
разделно време се намират всеотдайни, предани докрай защитници на съ-
ответни идеологии и партийно-политически формации. Те са онези пар-
тийни пилигрими14, които не се отчайват от капризите и неприятните об-
рати на историята и политиката, които неистово вярват, че въпреки неп-
риятните миризми, които се стелят или струят отвсякъде, могат да съхра-
нят чисти и здрави своите исторически и граждански обоняния, които да 
разпознават, благославят истински смислените и ценностно значимите 
ухания, проникващи сред всеобщата смрад на събитията и злините, които 
се струпват върху съдбините на многострадалния български народ.  

                                                 
14 Виж подр.: Мизов, М. Потайностите на партийно-политическото пок-

лонничество. С., 2012. 
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МИРИЗМИТЕ НА ЧЕТВЪРТВЕКОВНИЯ 
ПРЕХОД 

Колкото и странно да изглежда, България мирише доста по-
различно от времето преди четвърт век. Тази неприятна констатация не 
се базира само на субективни преценки и чувства, но и на обективни 
оценки и настроения, пряко свързани с реалностите. Наистина, към сим-
волния „портрет” на една държава или на едно общество винаги могат да 
се отправят най-различни съмнения, подозрения и упреци, че е доста 
пресилен и неадекватен, че твърде пристрастно увеличава едни, но сма-
лява други техни признаци. В крайна сметка обаче, истинският символен 
„портрет” никога не е плод единствено на неудържимо развилнялото се 
въображение, защото най-често е предизвикан от и в него са „вградени 
сенките и духовете” на прекалено много, сложни и трудни за разбиране 
от пръв поглед обективни процеси и тенденции, на събития и хора, и на 
техните миризми. И ако в живота на държавата, обществото и народа 
действително са настъпили твърде много радикални, а и мащабни про-
мени, и трансформации, ако този живот е подвластен на много дълбоки и 
дълготрайни тенденции, ако всичко се преобразява в почти непознаваем 
вид, няма как и олфакторните емисии на всичко това да не променят 
своите физиономии, своите капацитети, своята роля и значимост за жиз-
нените светове на хората. Няма как да бъде иначе, понеже, както вече 
видяхме, пък и разбрахме, отделните исторически епохи – дори на едни и 
същи държави – излъчват различни аромати и миризми. Миналото вина-
ги мирише по един начин за своите съвременници, но по доста по-друг за 
тези, които са го преживяли, а още повече пък за онези, които изобщо не 
го познават. А в случая с четвъртвековния злополучен преход към де-
мокрация българите като че ли вече живеят в коренно друга историческа 
епоха, която няма почти нищо общо с онова, което е било присъщо или 
валидно на нейното историческо минало от преди Прехода. Затова и ми-
рисът на историческото и социалното време, както и този на драматично, 
а и драстично променящия се обществен организъм вече са твърде да-
лечни от мириса на предишните исторически времена, на държавните 
или обществените реалности и нрави. 

Впрочем, „символното ухание” на една страна, излъчваните аро-
мати и миризми на самочувствието и самосъзнанието на нейните граж-
дани съществено зависят от мястото и ролята на тяхната държава в све-
товното развитие, от позициите на последната в различни класификации, 
определяни по най-различни критерии, еталони или признаци.  
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Международният авторитет на България, когато се е намирала в 
първата тридесетица в ранг-листата на света, и днес, когато е разполо-
жена много по-назад и е заобиколена от африкански и латиноамерикан-
ски държави, няма как да бъде напълно еднакъв. Въпреки че управници-
те, както винаги са го правили, обичат да парфюмират самочувствието и 
тщеславието си, от политическата им репутация днес се носят други ми-
ризми, а моралният им рейтинг сред българското население се е сринал 
тотално и е на дъното. Не е все едно да смятат държавата ти за една от 
развитите страни, намираща се в десетката на Европа и в тридесетицата 
на света, или пък битуващото днес вече международно, а и вътрешно-
държавно обществено мнение за нея да я представя като намираща се на 
твърде по-ниска позиция в подобни ранг-листи, или дори като най-
бедната, най-изостаналата, най-бавно развиващата се, най-престъпната, 
или най-корумпираната. Защото да бъде считана тя, дори и със скърца-
щи от яд и предразсъдъци зъби, за развита държава или сега вече да е 
оценявана като най-окаяния просяк, или неспособен член на Европейс-
кия съюз, очевидно, по никакъв начин не може да поражда еднакви 
усещания. Подобни сериозни различия винаги се отразяват твърде дъл-
боко и на техните специфични мирисови измерения в масовата психика 
и общественото съзнание на хората, които вече живеят с коренно про-
менени представи или нагласи за живота преди и сега. Защото драма-
тично и драстично променения начин на живот на българите няма как да 
не притежава и свои отражения и в тяхното социално обоняние към 
тяхната родина, но и към събитията, процесите, преобразуванията и 
тенденциите, които се развиват в нея. 

Очевидно ще са нужни много десетилетия и съвършено различни 
политически и други елити, които радикално да коригират и да възстано-
вят историческото и международното реноме, политическата репутация и 
нравствения рейтинг на нашето отечество, и които да придадат съвърше-
но друг образ и аромат на нейния желан профил и мирис. Поне в нашите 
днешни реалности и нрави, такава картина прилича на несбъднат блян.  

Нека обаче лека-полека започнем с описанията и тълкуванията 
на нейните миризми, за да разберем дали техните усещания нямат истин-
ски източници или корелати. 

Отслабената, систематично разграбваната и унищожаваната 
държава не мирише като тази на силната и добре подредената държава. 
Разграденият двор излъчва по-други образи и миризми в сравнение с 
поддържания или грижовно гледания от стопаните му. Всевластният и 
всесилният етатизъм несъмнено ухае доста по-различно от прекомерно 
отслабената, властово немощната, зависимата от външни или вътрешни 
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сили държава. Исторически предизвиканата или актуално развиващата се 
булимия на държавното управление, анорексията на властовия потенци-
ал, хилавостта на независимостта и разклатеността на суверенитета на 
националната държава не могат да са сходни, тъждествени по мирисови-
те си емисии в историческата и всекидневната атмосфера на гражданите 
с тези, които са органично присъщи, десетилетно, масивно излъчвани от 
нейното могъщо тяло. Това е естествено и напълно лесно, а и бързо раз-
бираемо: няма как Левиетанът да мирише също като своето бледо подо-
бие, или още повече като своето пълно отрицание. Няма как държава, в 
която господстват железните правила или закони на партокрацията, ис-
торически, социално или морално, да „ухае” по същия начин, както ми-
рише държава, в която властват или безмилостно предрешават всичко 
олигархията и корупцията. Няма как зависимото и подчиненото на вън-
шни фактори и зависимости управление да се перчи и да се бие в гърди-
те, че реално излъчва, или че може да предложи привлекателни, заслужа-
ващи всеобщо признание или възхищение социални, или други миризми. 
Слабата държава, подобно на слабия, болния организъм, не мирише като 
силната или преизпълнената със здраве, енергия и желания да се докаже 
по всякакъв начин държава. Това вече го знаят не само обръгналите на 
политическите лутания граждани от средните и по-възрастните поколе-
ния, но също и младежите, и подрастващите, дори и децата. Защото тези 
поколения са отраснали или са живели във времена, реалности и нрави, 
които са променили техните социално-политически обоняния, тяхната 
чувствителност и реактивност към различните мирисови ерупции на ис-
торическия, всекидневия живот.  

Рухващата и съсипаната заради всевъзможни политически безу-
мия, волунтаризми национална и социална държава се обвиват с крайно 
неприятни мирисови лъчения. Миризмите на разпадането или на изчез-
налата държавност не са сходни с тези на историческото и политическо-
то чувство за строящата се, увеличаващата мощта си държава, а още по-
малко с тези на стабилната, прогресивно развиващата се национална 
държава, нито пък с тези на добре развитата социална държава, която се 
грижи за гражданите си. Социалното безпокойство, постоянно връхли-
тащите тревоги, притеснения, страхове и паники, че нещо лошо или 
ужасно може да се случи в жизнените светове на хората, че безработица-
та, мизерията, крахът на професионалните и житейските им кариери мо-
же да придобият доста скорошни, а и непредотвратими образи, и мащаби 
са потресаващи. Те обгръщат човешката психика, парализират съзнание-
то, отслабват и прекършват волята или съдбата на засегнатите и на уп-
лашените от тях човешки същества, като ги обвиват с притеснителни, 
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отвратителни, смъртоносно плашещи ги мирисови субстанции. Подобни 
реалности и порядки няма как да провокират и утвърждават масови или 
персонални убеждения сред хората, че те живеят в нормален, а и благоу-
ханен жизнен свят. Точно обратното, исторически, но и всекидневно те 
възпроизвеждат социални настроения и нагласи, че гражданите живеят в 
неподобаващ на техните желания свят, в общество, в което от всякъде и 
постоянно, от всички негови пори изтичат и се разпространяват крайно 
неприятни социални зловония, че животът им е пропит от непреодоли-
мата воня и обвит от лепкавата, неотстранимата слуз на социални отно-
шения, връзки и зависимости, които не могат да излъчват упоителни, пък 
и вдъхновяващи хората аромати. Излезлият от релси, неподвластният на 
човешки контрол публичен и частен живот няма как да сервира на сму-
тената или на обърканата душа благоуханни мирисови угощения. В та-
кива душевни и екзистенциални състояния в притеснената и омаломо-
щената душа на човека се носят ухания на неприятни образи, ужасни 
предположения, мрачни визии. Това е така, защото човешките сетива 
най-често си сътрудничат по доста особен начин. Няма как притесненото 
и дори непрестанно виждащото безброй потресаващи картини в публич-
ния и частния живот на хората зрение да се компенсира с имагинерни, 
халюциниращи сеанси или пък с оптически измами социалното обоня-
ние, което сякаш живее в съвършено други – нямащи нищо общо с биту-
ващите реалности и нрави, – измерения. Няма как претовареният или из-
тощеният от кошмарните звуци на жалбите, стенанията и риданията на 
прекършените човешки съдби социален слух да пребивава напълно спо-
койно и даже самодоволно в компанията на социално обоняние, което 
също не сервира успокоения и радостни мигове, което не усеща аромати-
те на надеждите и благоуханията на светлите исторически и екзистенци-
ални перспективи за човешко съществувание. Няма как, когато общест-
вото и отделният човек непрестанно усещат горчивия или лютивия вкус 
на радикалните промени и преобразувания в държавата и обществото, те 
да се радват и на паралелно възприятие на постоянни и положителни 
ухания в живота им. Няма как, когато, вместо нежни милувки или прия-
телски потупвания, човешката съдба непрестанно получава юмручни 
удари и подритвания от страна на живота и държавата, или от други хо-
ра, човек да не живее с тежки предчувствия или с убеждения, че не се 
намира в жизнен свят и не се радва на начин на живот, които солидно го 
обнадеждават и постоянно го вдъхновяват със своите аромати; които са 
способни да укрепват неговата човешка и гражданска воля, които не тер-
заят и измъчват, а насърчават и наелектризират още повече с положител-
ни заряди неговия разум, неговата душа и човешкото му сърце като неп-
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рестанно ги изпълват със спокойствие, светли надежди и много добрини. 
Няма как лошото – моментно или дълготрайно – настроение да се съпро-
вожда от или да си има за компания радостно танцуващи спомени или да 
дава и укрепва крилете на човешкото въображение, на социалната фанта-
зия с релефно очертани ароматни портрети! 

В историческата или в актуалната обществена атмосфера се отде-
лят колосални ерупции от всевъзможни, най-често неприятни, опасни и 
вредни, миризми. Те се излъчват от боледуващите и агонизиращите об-
ществени организми и разлагащи се социални тъкани, от изчезващи от 
ареала на действащия живот ценности и норми, от „инжектирани” със съ-
вършено друг смисъл идеологеми и митологии за нормален, сносен живот.  

Някога, доста назад в историческото време Вилхелм Райх написа 
немалко блестящи и проникновени редове и страници за изумителните, 
или по-скоро за потресаващите синдроми на емоционалната и нравстве-
ната чума, за историческото, социалното и моралното „полудяване” на 
хората в определени драматични, исторически периоди, както и за един-
ствено оцеляващото в такава смъртоносна среда и замърсена атмосфера 
същество – малкия човек.1 А малкият човек е морално деформиран и пад-
нал индивид, или социално увреден тип. 

Днес, след всичко това, което се случи, което преживяха и изтър-
пяха в продължение на четвърт век българите, вероятно имаме всички 
основания да твърдим, че сме живели, или че продължаваме да същест-
вуваме, да се борим за оцеляване в исторически чумно време и в чумна 
социална действителност, в която реалните и символните трупове са без-
бройни. А както всеки знае от историята или книгите, чумното време и 
чумната среда са особено благодатни на и щедро наситени с всевъзмож-
ни отвратителни, убийствени миризми.  

Най-странното, но вероятно и най-закономерното е, че в подобни 
страшни времена, в които царстват покварата и разложението, малки хора 
се опитват да се представят за големи, даже и за велики личности, стига да 
имат под ръка ресурсите на властта. Затова не бива да се учудваме, че към 
върховете на политическите партии и елити, по коридорите и троновете на 
държавната власт пъплят и се напъват всевъзможни, уж различни, а всъщ-
ност еднотипни морални джуджета, идеологически лилипути и полити-
чески гномове, които обричат своя народ, държавата и обществото на теж-
ки изпитания. Тези морално, социално и граждански недорасли, дребни и 
дребнави същества неистово се стремят и опитват да изглеждат в сетивата 

                                                 
1 Виж подр.: Райх, В. Постмотри на себя, маленький человек. М., 1997, а 

така също и книгата на: Градев, Д. Властта на малкият човек. С., 2015. 
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на обществеността като истински великани, а също да се държат като мо-
гъщи владетели, приличащи на приказни мандарини или бонзи. 

А, както знаем от източните митологии и фолклори, от далечните 
азиатски истории, властните мандарини и властолюбивите бонзи никога 
не са преставали да желаят да бъдат обгръщани от облаци ароматични 
ухания и обливани с удивителни парфюми. 

Подобна неистова страст обаче обзема съзнанията и болните ду-
ши и на повечето от родните политици и управници, които, щом се сдо-
бият с повече властови ресурси и статуси, тутакси гледат да напарфюми-
рат своето его, а още повече своето житие-битие. Но за да задоволят сво-
ите неудържими щения и безумни капризи, те обикновено са принудени 
да ограбват, измъчват и насилват своя народ, да потъпкват конституция-
та и законността в държавата, да се лишат от всички морални скрупули и 
добродетели, да отнемат колкото може повече права и свободи на поста-
вените по властта им граждани. А това означава, че властовото им пар-
фюмиране се измерва с цените и с жертвите, които гражданското общес-
тво, държавата и нацията трябва да заплатят за прищевките им. И, че 
колкото по-благовонни (привидно) изглеждат ароматите на властниците, 
толкова повече воня се стеле и смрад се разнася от злочестата орисия и 
„телесността” на народа, който (насилствено или измамно) е вкаран в 
мизерия, нищета, невежество и отчаяние.  

В подобна, крайно одиозна или даже потресаваща жизнена среда, 
социална атмосфера и злощастна съдба на огромни човешки маси е и не-
избежно тяхното социално обоняние, тяхната гражданска чувствител-
ност да не се поразят тежко, да не се увредят. Защото обществена среда и 
социална атмосфера, които са пренаситени със смрад и воня на морално 
разложение или на човешка поквара, няма как да не умиришат душите и 
битието на хората, които са принудени да животуват, но и да се мъчат да 
оцелеят в тях.  

Ако не друго, поне бягството от този отвратителен, пошъл, ду-
ховно и материално нищ за огромни човешки маси начин на живот е ка-
тегорично свидетелство за вмирисването и деградацията на политиката 
като цяло, за моралните конвулсии, гърчове или агонии, които преживя-
ват дори малкото свестни хора, които са останали още в нея. Затова сме и 
свидетели как, успоредно с флагрантното нарастване на могъществото на 
политическата власт, взривно се увеличават и нравствените деформации, 
и деградации по всички етажи, равнища на държавната власт, а оттам и в 
гражданското ни общество.  

Вярно е, че не всички хора усещат по съвършено еднакъв начин 
историческия и социалния детритус, т.е. миризмите на отпадъчните про-
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дукти, на разлагащите се или на вече умрелите социални отношения, 
връзки, обществени или междуличностни нрави. В историята и живота 
винаги се намират отделни човешки екземпляри или дори цели социални 
групи, които притежават патологичен некрофилски манталитет и маниер, 
които се радват и вдъхновяват на тежката и сладникава мирис на смърт-
та, които изпадат в еуфория от гледките на човешките гърчове или пък 
на социалните конвулсии в живота. А когато и самата История помага в 
това отношение, като ускорява и умножава подобни картини и процеси, 
тогава некрофилските идентичности и техните прояви неизбежно се 
превръщат и в неотменни части от общата типология на гражданските 
битности. Затова, когато в отделни фази или дори по цялото протежение 
на злополучния преход към демокрация се забелязват мощни ерупции от 
исторически или социални зловония, няма как да не се видят, чуят и усе-
тят нарастващите присъствия, и ужасяващите прояви на некрофили, или 
на всевъзможни социопати, които стават част от пейзажа на живота. 

Животът в радикално променените реалности и нрави е съвър-
шено различен от предишния, поради което неговите олфакторни субс-
танции, валентности са и по-други. Няма как обществени условия и нра-
ви, които са пропити със субстанциите и миризмите на пороците, да уха-
ят подобно на онези, които излъчват ароматите на добродетелите. А 
нравствеността има и странната привичка да променя (съобразно своите 
консистенции) обонятелните способности и реакции на своите субекти, 
да ги влошава или подобрява.  

Няма как едно общество, в което все повече се настаняват и влас-
тват миризмите на животински инстинкти, социален дарвинизъм и на за-
кони на джунглата, да излъчва „уханията” на общество, което е истинс-
ки, реално демократично, порядъчно и хуманно настроено към потреб-
ностите, интересите, ценностите или идеалите на своите членове. 

Безразличието, пренебрежението, отчуждението или изолацията 
от проблемите и живота на другите, които се възприемат и оценяват като 
чужди, никога не могат да пораждат еднакви „аромати” с тези на съпри-
частието, съучастието или солидарността. Затъващ или напълно потънал 
в новите одиозни реалности или нрави, човек все повече губи нормално-
то си социално обоняние, лишава се от съдбовно нужни му рецептори за 
това какво се случва, накъде, или пък даже по какъв начин върви дър-
жавно-общественото развитие, и все повече се обърква, или затруднява в 
преценките на другите хора, а и на деянията им.  

Тежката воня на съмненията, подозренията, упреците, убеждени-
ята и присъдите, че държавата е просмукана от корупция или е подгизна-
ла от престъпност отдолу догоре не може бързо, лесно да се премахне от 
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съзнанията и битието на днешните й граждани. Тази воня се стеле и про-
пива не само в порите на нашето съвремие, но и ще се носи, ще смърди в 
просторите на историческата памет, а и на социалното въображение на 
идните поколения. Просто защото е толкова силна, но и отвратителна, че 
няма как да премахне спомените за себе си, а и не е способна да разсее 
своята символна власт в идното време. Дори при носталгичните възпоми-
нания или феерии пак имаме едновременни гастроли на хубавите, прият-
ните неща, редом с горчивините и болките от лошите и неприятните. 

Тежката и неприятно смърдяща слуз на човешкото отчаяние или 
на социалната безнадеждност не може да се изтрие, лесно и бързо да се 
премахне ако се разчита само на евтините шампоани или на псевдо-
марковите лосиони на политическата демагогия, с каквито, за голямо 
съжаление, е пренаситен пазарът на общественото и личното битие.  

Колкото и да са пулверизирани, дори до пълно главозамайване 
ароматизирани с всевъзможни чужди, маркови парфюми и други козме-
тични шедьоври, новите властимащи са сякаш безсилни да се справят с 
тежката воня и с отвратителната, повсеместно разстилащата се смрад в 
политическите отношения, или пък в управленските практики. Като че 
ли някаква зла прокоба е надвиснала и тегне, прави каквото си науми в 
средите на политиците и управниците. Колкото по-богати или по-
всесилни стават властниците, толкова повече около тях почва да се носи 
воня на морално разложение, смрад на агонизиращ, или разлагащ се труп 
на човещината, която напълно липсва в техните души или дела. 

Безразличието, безхаберието, нехайството, безцеремонността, 
нахалството, грубостта, коварството, лицемерието, перфидността, пер-
верзността, цинизмът и насилието, преизпълващи изобилно облика и по-
веденческите репертоари на родните политици не отделят благоуханни 
(за социалното обоняние на гражданството) аромати и миризми. Точно 
обратно, – те пръскат навред в живота и на отделния човек, и на социал-
ните общности, и на обществото (като цяло) отблъскващи, прогонващи 
или отчуждаващи вони, които карат хората да си запушват анатомичните 
и социалните носове, за да не поглъщат с пълни гърди и непрестанно по-
добни опасни, зловредни и смъртоносни миризми. Това се отразява доста 
съществено на гражданската съзнателност и активност на хората, които – 
притеснени или увредени от мащабното и ескалиращото присъствие на 
подобни зловония – все по-рядко и все по-малко откликват на социално 
значимите каузи. Социалното отчуждение, социалният атомизъм, изола-
цията и капсулирането в черупката на собственото оцеляване или житие-
битие са най-красноречивото и неоспоримото доказателство за пагубните 
въздействия на ширещите се навред исторически зловония. Те изобщо не 
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биха имали това присъствие, нито поне такова солидно разпространение 
и такава огромна власт в публичния и частния живот на хората, ако со-
циалните тъкани и държавните органи не боледуваха тежко и хронично, 
ако не излъчваха постоянно огромни емисии от притеснителни смислови 
и плашещи ценностно-нормативни миризми. Няма как детритусът да не 
увеличава своите територии, могъществото на своята власт, когато – об-
ратно – социалният атомизъм и социалното отчуждение постигат олим-
пийски резултати, когато успяват да се качат по върховете на мисленето, 
битието на хората. Така всъщност се получава и злокобен кръговрат: со-
циалният атомизъм и социалното отчуждение, от една страна, се оказват 
продукт на детритуса в държавата и обществото, а – от друга – се предс-
тавят в качеството или в ролята на мощни катализатори, и на солидни га-
ранти за разрастващата се негова мощ във всички фибри на социалния 
живот. И в двата случая, обаче, генерирането и разпространението на 
неприятни исторически, социални и персонално-екзистенциални мириз-
ми или зловония са сигурно обезпечени.  

Ароматите на властта, мирисът на кръвта на реалните и симво-
личните й жертви, уханията на съблазните и изкушенията, на издевателс-
твата и кощунствата, които плътно съпровождат триумфалните шествия 
на властолюбието и властогонството в публичните и частните простран-
ства, в жизнените светове на хора от различни съсловия и пр. придават 
доста странни ухания и семиотично-семантични ефекти на социума и 
живота. Човек, подушил прелъстителния и упоителния мирис на откри-
лите се шансове за властова кариера, не може лесно да се успокои и бър-
зо да се спре с обикновени усилия и средства. Той вече става подвластен 
на друг тип обсебености и зависимости, превръща се в съзнателен или 
несъзнателен рекламен агент, в манекен на подобни властови „парфюми 
и козметични” процедури, който не се спира пред нищо и никого, ако 
трябва да увеличи печалбите си.  

Съмненията в почтеността и моралната порядъчност на властни-
ците, подозренията или гранитните убеждения в тяхната поквареност, 
корумпираност и престъпност са сигурни, общовалидни и обилни по де-
бита си извори на твърде опасни и силно вредни течности, които замър-
сяват и даже убиват живота и на отделните индивиди, а и на цялото об-
щество. В смутни времена природната и социалната среда се пренасищат 
с нетърпими миризми, макар нерядко идеологиите и политиките да ги 
рекламират и като „маркови парфюми”. 

Започналите от самата зора на прехода, а и разпрострели се по 
протежението на цялата му досегашна биография гражданските недовол-
ства от, както и желанията за спешна и максимално радикална смяна на 
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„старите муцуни” с нови, млади, жизнени, високо образовани и силно 
активни персони във властовите институции също така придобиват свое-
образни, но, заедно с това, и мащабни олфакторни изображения и ефек-
ти. Някогашната геронтократична партокрация за кратко време е смене-
на от нови и немалко твърде млади, а и неопитни, но преизпълнени с ам-
биции и ламтежи за власт и облаги персони, или елити. Тези промени 
обаче сякаш изобщо не разнасят тежките миризми в публичните настро-
ения и нагласи, че нещо не е свършено както трябва, че старият дъх и 
дух на или във властта продължават да тегнат, мъчат или да изнудват 
гражданството. Получава се дори особен парадокс: колкото повече сме-
ни се извършват по върховете на държавното управление и в политичес-
ките елити, толкова повече нарастват претенциите и желанията на об-
ществеността да се ускорят, умножат подобни рокади във властта. Тряб-
ва да минат доста години, за да може някогашните младежи, сега вече 
властници, да се обърнат наопаки в своите прежни, критични мнения или 
радикализирани визии. Сега повечето от тях, вече прехвърлили петдесет-
те, изобщо не искат да напуснат политиката сцена, да се разделят с добро 
с привилегиите, облагите или ползите от властта. Те стават все по-
опърничави, все по-раздразнителни, все по-непримирими и все по-
неотстъпчиви, когато все по-често им се налага да се изправят лице-в-
лице срещу и да се справят с умножаващите се гражданските дискурси и 
искания за тяхната подмяна. Правейки удивителни салто-морталета, те 
неуморно, явно и иносказателно, гласно или тихомълком, по всякакви 
начини се стремят и опитват да прокарат, и да наложат опции, че „зеле-
ните” в политиката не гарантират нейните полезни мирисови консистен-
ции, а че „старите вълци”, „врелите и кипелите” в годините на прехода 
политици са спасение и гаранция за постигане на желаните от многост-
радалния народ промени или реформи.  

В този план може би трябва да си припомним една проницателна 
мисъл на великия френски философ Дени Дидро, която незаслужено е 
потънала в забвение. В нея се казва, че човек, който е прекарал поне два 
часа или два дена в политиката, а след това е изваден от нея, няма да 
престане до края на живота си да се бори пак да се върне в нея. 

Трагикомедиите на обществено-политическия живот в родния 
злополучен преход блестящо потвърждават историческата непреходност 
на истинността, но и на философската мъдрост на едно такова проникно-
вение за „тайните” и „игрите” в политиката. 

В гражданските протести, в публичните иконографии и присъди 
над отдавна или вечно абонираните за властта, станали и доста одиозни 
фигури, непрестанно се изливат морета от обидни за тях квалификации, 
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матафори и сравнения, в които те са окачествяват крайно неприятно, от-
блъскващо и със съответни нетърпими, непоносими миризми. Такива 
управници и политици доста често се сравняват с претоплени или про-
киснали манджи, с вмирисани трупове, с отвратително воняща леш или 
пък дори със смърдящи тленни останки, свързани с агонията и гибелта на 
номенклатурни и други „отпадъци”. Некрофилията и леталната метафо-
рика се разпространяват безпрепятствено и мащабно, поради което и 
техните емблематични символизации и кристализации могат да бъдат и 
лесно, а и солидно забелязани в аксесоарите и репертоарите на граждан-
ските протести. Публичните разнасяния на ковчези, символизиращи 
кончините на определени политически персони, институции и дори на 
цели исторически фази, стават нещо обикновено, банално и тривиално за 
митинговите арсенали и публичните сценографии и декорации. А е съв-
сем понятно, че, освен всички техни символни ефекти, тези средства или 
прийоми следва да демонстрират в публичното и душевното пространст-
во на гражданите усещания и представи за мирисите на агонията или 
смъртта, които се разпространяват в държавата.  

Парфюмните ухания на новите талази от млади „калинки”, при-
иждащи с всеки нов управленски мандат, изобщо не са в състояние да 
заличат тежко спарения, прокиснал дъх на безсмъртни административно-
бюрократични манталитети/маниери във властовите институции. Пос-
тъпленията в управлението на нови кохорти от „великденчета”, форми-
рани и „форматирани” към друг тип олфакторни критерии и техники за 
това как трябва да изглежда и как трябва да ухае реформираната по за-
падни образци държава, се сблъскват с и бързо капитулират пред мириз-
мите на домораслите властови стереотипи. Още повече, че някои ембле-
матични фигури от средите на тези кохорти твърде бързо и прекалено 
мащабно се опозоряват пред сетивата на недоволната, негодуващата, 
гневната, ненаситно жадната за отмъстителност и саморазправа общест-
веност и със своите прегрешения. 

В този твърде деликатен ракурс знаков или дори знаменателен е 
казусът с царя. Негово Величество Симеон ІІ Сакскобургготски идва на 
власт със зашеметяващи – социалните сетива на отегчените и разочаро-
ваните от другите управници и партократи, – обещания, че в неимоверно 
кратки срокове неговият морален договор с обществеността ще постигне 
заплануваните резултати и кардинално ще промени пейзажа в държавата, 
а оттам в обществения, и в персоналния начин на живот на българите. За 
твърде кратко време обаче, уханията на царските обещания и послания 
се разнасят, а, вместо техния упоителен аромат, в социалната атмосфера 
се разпространяват, но и уталожват тежките миризми на неговите задку-
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лисни сделки и далавери, и на неговите незаконни печалби. Притъпеното 
и отслабеното социално обоняние на гражданите внезапно се пробужда и 
наостря, въпреки че в държавата и обществото наистина има период на 
успокоение и умиротворение на огромната идеологизация, свръхполити-
зация на обществените нрави. Получава се нещо, на пръв поглед, доста 
странно, което обаче е напълно закономерно: успокоението и умиротво-
рението в обществено-политическия живот смалява или дори премахва 
натрупаните и уталожилите се от предишни управления тежки наноси и 
неприятни миризми на тревоги, смущения, притеснения и страхове от 
властови разправи. Разтоварени от бремето на страха и обезмирисени от 
миризмите на опасенията, хората стават по-внимателни, по-приказливи, 
по-реактивни, а и по-критични към безобразията, корупционните сделки 
и разобличените престъпления в управлението на царя-премиер. Те все 
повече изострят своите социални и морални сетива към всяка негова 
про/стъпка, стават все по-безпощадни в критичността и негодуванието си 
от публичните разкрития. При такава, силно наелектризираща се, соци-
ална атмосфера и публична среда, при подобен одиозен управленчески 
манталитет и маниер всички предишни, но и благоуханни упования и 
надежди, че „синята кръв” на царя непременно радикално ще промени, 
облагороди и пречисти социалните миазми, нечистите и нечестивите 
„кръвни групи” на домораслите ни, гнусни, продажни и компрадорски 
ориентирани политици и властници прекалено бързо и твърде мащабно 
се разсейват. Вместо тях, в социалната атмосфера се застоява заинатено-
то убеждение на българите, че властта винаги първо се вмирисва откъм 
главата, и че този вековечен закон винаги има най-блестящо потвържде-
ние у нас. И макар републиканизмът да е изгубил твърде много от своя 
исторически ореол и символен аромат за публичното и персоналното 
съзнание и битие на преходните българи, бързо разкритите сериозни 
прегрешения на Негово величество премиера на Републиката като че ли 
вече слагат окончателно край и на всяко едно прежно или настоящо мо-
нархическо упование, че държавният строй у нас може да бъде и ради-
кално променен. Така, на практика, миризмата на едно „царско” управ-
ление фактически обезврежда или съвсем убива символния аромат на 
една историческа илюзия или политическа фикция. И макар управление-
то на Симеон ІІ да не е най-лошото в историята на родния преход, то на-
нася огромни вреди в публичното пространство, а и щети на социалното 
обоняние, защото срива още повече упованията и вярата в „добрия влас-
тник и бащата на народа”, който може да промени олфакторната синоп-
тична картина в държавата и в обществото. 

Преустроени, реновирани и атрактивно обзаведени с нови, мо-
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дерни интериори (както може и да се очаква винаги по западен образец), 
родните властови учреждения все още продължават да миришат по ста-
рому, неприятно да притесняват или плашат своите посетители с утаени-
те и непрогонените от тях отблъскващи миризми на твърде одиозни, дъл-
готрайни, сякаш вечни управленчески логики, техники и практики. А то-
ва няма и как да бъде другояче, защото цялата политика мирише или 
смърди по този начин. Огромната част от обществото е твърдо убедена, 
че от политиката, нейните институции и кадри се носят крайно непри-
лични, непоносимо опасни, зловредни или дори убийствени миризми. 

Несравнимите художествени прозрения и постижения на Франц 
Кафка при описанията или метафоричните тълкувания на изпаренията, 
дъха на мухъл, или плесен, на отвратителни пари, на гнусната и лепкава-
та слуз, толкова мащабно разпространени във всичко, свързано с власто-
вите учреждения, или с атмосферата и привичките в тях, както и толкова 
болезнено преживявани от психиките и съзнанията, а и в маниерите, и 
поведенските философии на бюрократи от различни сортове и калибри, 
изглеждат сякаш твърде рахитични или безпомощни да изобразят карти-
ните на днешните ни премеждия.  

Безконечните призиви или упреци за изпиране на гузни съвести и 
биографии, за пречистване или прикриване на старите грехове и прес-
тъпления оставят силни предчувствия или твърди убеждения, че в поли-
тиката се стелят мърсотии и ужасни мириси, че който се е докоснал до 
нея, няма как да не се увони или засмърди с нейния „аромат”. 

С течение на годините, с принудителното преживяване на все-
възможни изненади, премеждия и издевателства с гражданското общест-
во се уталожват трайни представи, че политиката е средище на отврати-
телни миризми, на разложение на жизнено важни социални тъкани или 
на принудително, насилствено убити животи на морала, добродетелност-
та и почтеността на всички, които са станали невинни жертви на нейните 
перверзии и изстъпления, пък и на онези, които са решили доброволно да 
се ангажират плътно или за по-дълго време с нейните каузи, с нейните 
вонящи и порочни привички. То няма как да бъде другояче, след като 
навсякъде, постоянно човешкото и социалното зрение се среща с неверо-
ятно потресаващите картини на всеобщо разложение и смърт, с разполо-
жените във всички сфери на публичния и частния живот на българите 
трупове на бляновете за истинска демокрация и страстно жадуван хума-
низъм, чиито ароматични визии са се разсеяли, и заедно с тях социалната 
атмосфера се изпълва със зловонията на нравствената поквара, корупци-
ята и престъпността по всички равнища в държавата. 

Ширещата се напълно безпрепятствено, а и триумфално публич-
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на тайна или безцеремонната присъда, че всички „горе” са един дол 
дренки”, е неоспоримо свидетелство и пределно красноречиво доказа-
телство за техния крайно одиозен социален „мирис”. Подобна тайна или 
тази присъда реално и символно пропиват всяка фибра на гражданското 
съзнание и битие на преходните българи, като променят и праговете на 
тяхната социална чувствителност, нетърпимост и непоносимост към ми-
ризмите на властниците. Многострадалният народ се отвръща и често 
става равнодушен към своите избраници. Само по време на прекомерно 
и умишлено шумните предизборни кампании, народонаселението или 
простолюдието сякаш отново, а и напълно необяснимо, и безразсъдно се 
прехласва по многообещаващи, отдавна познати му или съвсем непозна-
ти за социално-политическото му обоняние аромати, излъчвани от пиар-
ски натъкмените портрети на кандидатите за властта, за да може обаче, 
малко по-късно, или отново, и за сетен път да отвърне глави, и да запуши 
носовете си заради усетената от тях добре позната миризма. 

Обратно на жадните за нови, свежи и здравословно действащи 
аромати социални „носове”, битуващите реалности и нрави ги засипват с 
огромни, сякаш безконечни множества от крайно неприятни по смисъл и 
мирис събития, привидни реформи и т.н. Динамично, неудържимо, без-
контролно развиващият се обществен живот обсипва хората с най-разно-
образни, обикновено прекалено неприятни и вредни за нюха им миризми. 
Същевременно, застоят, неподвижността в определени сфери на държав-
ния и обществения живот също предполагат и галванизират появата и 
разпространението на такива. Най-нуждаещите се от радикално, тотално 
олфакторно пречистване държавни институции – тези от правоохрани-
телната и правораздавателната сфера – непрестанно бълват зловонни и 
зловредни за социалното здраве на гражданите или на обществото като 
цялост огромни емисии от крайно опасни ухания, предполагащи смърто-
носни последици. Когато хората виждат, чуват, усещат – осезателно и 
обонятелно, и вкусват прекалено неприятни, а и непрестанно повтарящи 
се картини и казуси в държавния и обществено-политическия живот, ко-
гато подушват вонята и смрадта в политиката или властта, няма как да 
бъдат спокойни и уверени в днешния и утрешния си – исторически или 
всекидневен – ден, нито пък и как да бъдат благословени с ароматите и с 
даровете на Съдбата, ако, разбира се, не броим в този случай „данайските 
дарове”, които преходът предлага. Когато навред се стеле тежък мирис на 
беззаконие и безпорядък няма как и социалното обоняние на гражданите 
да им сервира благоуханни картини или ароматни внушения за смисъла и 
предназначението на човешкия живот, или за начина на живот в настоя-
щето. Когато над държавата и гражданското общество се носят миризми-
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те на несправедливостта и отчуждението, на ограничените, потиснатите 
или напълно отнетите права и свободи, няма как хората да дишат нор-
мално, с пълни дробове, да притежават и добре да използват своето соци-
ално или политическо обоняние при такива реалности и нрави. Когато 
хората губят почти всяка надежда да се сдобият поне с мъничка глътка 
социална надежда и историческо упование, няма как те да смятат, че жиз-
неният им свят, светът на държавата, обществото, историята или човечес-
твото днес са обвити от приятни ароматизации.  

Колкото странно, дори абсурдно да изглежда, с течение на годи-
ните, с размиването на идеологическите разлики между лявото и дясно-
то, с адаптацията на партийно-политическите елити към съблазните и из-
кушенията на властта, към ароматите на привилегиите и облагите, изби-
рателните платформи или управленските програми на – уж коренно раз-
лични по своя произход и идейна принадлежност – властващите екипи 
започват да придобиват твърде много притеснително сходни и даже поч-
ти неразпознаваеми, еднакви миризми.  

Гражданите все по-често и все повече започват да се объркват в 
правилното разпознаване на автентичната идентичностна миризма на 
различните политически тела. Те все по-мащабно, по-непонятно се оказ-
ват прекалено лесни плячки за политическите мошеници и идеологичес-
ките шарлатани. Колкото повече те искат да се доверят някому, толкова 
повече биват мамени и лъгани, брутално или перфидно грабени, насил-
вани. Това смущаващо положение не може да не оставя съответен смис-
лов и оценъчен мирис в техните души, умове и сърца, в техните симпа-
тии или антипатии към политиката и нейните представители. 

След като прокламираните и натрапените в обществената прак-
тика, а и в жизнените светове, във всекидневието на хората ценности и 
норми като цяло и ескалиращо не импонират, не се възприемат и оценя-
ват като приемливи и полезни за огромна част от населението, не е изне-
надващо, че хората отвръщат носовете и съзнанията си от мириса на по-
литиката; че упрекват своите властници и управници, че са способни 
единствено или преди всичко само да увоняват всичко онова, до което те 
се докосват, че усмърдяват всичко, с което решат да се захванат – сега, 
или пък в бъдеще. И такава е всеобщата присъда за тях!  

Това необичайно прозрение или подобна неприятна констатация 
следва да се отнесе и за върлуващите и господстващите в социума поли-
тически езици или дискурси. Те все повече започват да си приличат едни 
на други. От тях непрестанно струят и се разнасят във всички посоки, 
или във всички пластове на социалната атмосфера твърде приличащи си 
ухания в смислово, ценностно-нормативно и чисто вербално отношение. 
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Старите големи исторически наративи, упрекнати за отвратителната си 
мирис на смислова плесен и ценностно-нормативна мухъл, вече са изб-
леднели, а и напълно липсващи. Основателно или преднамерено, съвър-
шено безпочвено те са упрекнати, или обвинени, че пораждат и разпрос-
траняват опасни и вредни за съвременниците зловонни визии, че пропи-
ват мозъците и опиват психиките на днешните граждани със смрадливи 
проекти. Новите, уж по презумпция демократични, политически дискур-
си и идеологически визии обаче не ухаят много по-различно. Немалко 
хора не желаят да насочат своите обоняния към тях, нито да изпитат ко-
лоритите и ефектите на техните доста опасни, вредни „благоухания”. Те-
зи, които са готови и желаят да го сторят, твърде често са с увредени ре-
цептори, или, ако са с нормални рецептори, впоследствие доста горчиво 
се разочароват, а и разкайват. Защото всеки от чужд или собствен жизнен 
опит знае, че всичко в този свят и живот се заплаща, а когато нещо се 
случва в неприятна среда и лоши атмосферни условия, такива житейски 
и социални авантюри струват много повече, и са свързани с тежки жерт-
ви. Затова и човешките – душевни, или екзистенциални – митарства, 
премеждия в подобни жизнени среди и влошени социални климати вина-
ги оставят тежки привкуси и реални, и сугестивни представи, а и тълку-
вания за олфакторните свойства на човешката орисия. Съвсем не е нор-
мално или поне обичайно, когато светът се тресе, историята се преобръ-
ща наопаки, пък и животът се преобразява до неузнаваемост, когато нав-
ред се стелят отломки на прекършени или руини на погубени човешки 
съдби, човек да си въобразява, че живее в свят на мир, спокойствие, жиз-
нени благоухания и екзистенциални аромати, освен ако не е потънал до 
гуша в блатото на егоизма или на социалната безчувственост, или ако 
изобщо не се притеснява от факта, че неговият житейски оазис се намира 
сред простираща се до безкрайността пустиня, в която, или тъкмо заради 
която не може да съществува какъвто да е нормален, още по-малко пък и 
демократичен, или истински хуманен и смислен човешки живот – било в 
публичните, било в частните му измерения.  

Колосалните разрушения в икономиката и аграрния сектор пре-
дизвикват и нови мирисови пейзажи и климати в тези силно засегнати и 
обществено-значими сфери. Там, където преди е имало работещи заводи, 
фабрики, предприятия и отделни цехове, а днес от тях са останали само 
бледи подобия, отвратителни за погледа и разума скелети от техни, все 
още стърчащи, съоръжения, няма как социалното, политическото и мо-
ралното обоняние да се радва и на еднородни, хомогенни или изоморфни 
олфакторни ефекти. Около разрушените постройки или останките от 
бившите предприятия обикновено се стеле много тежка и неприятна ми-
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ризма от прогнили корпуси, разрушени тухлени стени и огради, от все 
още неизпарилите се течности, някога използвани за съответните произ-
водства. В близост до тях, в краищата на населените места се трупат без-
препятствено и безконтролно, застрашителни по своя ръст, а и пагубни 
по своите ефекти сметища, на които са изхвърлени всевъзможни, ненуж-
ни вече промишлени или битови елементи и остатъци. 

Премахването на някогашните БКС-та и подмяната им с частни 
фирми за сметосъбиране, сметоизвозване и сметопреработване не са из-
менили към добро, а – обратно, – са влошили пейзажа, уханията във фи-
зическата и социалната атмосфера на селищата. Някога редовно – всяка 
нощ – измивани, днес столичните булеварди се радват на такава висока 
чест, на подобно благодеяние само веднъж-дваж в годината. При това 
подобни знаменателни „церемонии” се съпровождат с оглушителни за 
гражданството оповестявания и забраняване на движението на автомо-
билния поток. За по-малките улици в центъра, а и особено за тези в по-
крайните квартали на града подобно огромно щастие е немислимо. 

Някога, назад в десетилетията, София например е била поставена 
на второ място в Европа в битката за съперничеството между столиците 
на Стария континент спрямо мащабите на нейните зелени площи, на ко-
личеството и размера на многобройните й паркове и градинки.  

Днес обаче, от някогашните солидни „зелени дробове” на София 
не е останало много, защото от тях вече безсмислено, но и брутално са 
ампутирани огромни късове. В столицата ни изобщо не може да се диша 
с пълни гърди. Тя почти през всички сезони се оказва под нетърпимото 
или непоносимо тежкото иго на смога и гибелно замърсения въздух. 

Но и в този аспект съществуват сериозни различия за обитатели-
те на различните квартали. Изневиделица пръкнали се новобогаташи, 
криминални босове, стари и нови политически или държавни величия, а 
и техните фамилии не живеят редом с останалите граждани – в немитите, 
непочистените, запрашените и потънали в смог райони, или квартали. За 
тях са отредени близки до Витоша столични райони – Драгалевци, Бояна, 
или построени специално за ВИП-персони квартали, които, от една стра-
на, са съоръжение с всички последни новости на техниката и науката в 
полза на бита, а, от друга страна, са и снабдени със съответни охранител-
ни фирми, които да не пропуснат вътре в тях чужди лица. В парцелите на 
отделните фамилии или на такива знакови квартали има не само басейни, 
развлекателни или всевъзможни центрове за релаксиране и поддръжка на 
човешкия организъм, но и естествени, или изкуствено засадени, и гриж-
ливо поддържани зелени площи, градинки, цветни лехи, или всичко, кое-
то е в служба на комфорта на душата и сетивата, в това число и на естес-
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твеното обоняние на техните ВИП-обитатели. 
Така че буквално шокиращо пищното и, обратно, мизерно ос-

къдното „меню” за обонянието на гражданите все повече зависи и от 
техния социален, имуществен статус. Който има власт и пари, може да си 
позволи непривични и недостижими за простосмъртните олфакторни 
„пиршества”. Който няма финикийски знаци и доходна служба, трябва 
да се задоволява единствено с полагаемата се, а и привична за такива ка-
то него „конфекция” от аромати и миризми, които биха озадачили, за да 
не кажем раздразнили изтънчените обоняния и отвратили префинените 
носове на лицата от горните етажи на пирамидата.  

Причините за това крайно неотрадно състояние наистина са 
твърде много, ала в дъното на всички тях стои със сигурност едно-
единствено и зловещо начало. Полудели от безмерна алчност, от неусто-
ими ламтежи за богатства или придобивки, корумпирани държавни и 
общински чиновници, всевъзможни строителни или всякакви предприе-
мачи, както и собственици на реституирани зелени площи се хвърлят 
през глава да изкореняват всичко, което е било в тези площи, да разравят 
квартални градинки и паркове, и, вместо него, да заливат с асфалт или 
бетон окупираните или освободените с реституционни закони територии, 
за да построят върху тях временни паркинги, лавки, бинго-зали, кафене-
та, ресторанти и всичко, от което може да се изкарат лесни и бързи пари 
в това бясно време и безмилостно битие, независимо от опасностите и 
вредите за човешкото здраве.  

Естествено, мръсотията, запрашеността, нередовно чистените бок-
лукчийски кофи и разпръснатите край тях всевъзможни отпадъци разнасят 
ужасни, опасни миризми. А пък и от техните страстни и вечни „почитате-
ли” – клошари и цигани, ровещи в тях за стъклен, хартиен или друг амба-
лаж, също се носят не особено приятни „благоухания”. Някога изобщо не-
възможна, днес тази тъжна и страшна картина е реално всекидневие.  

Социално-класовите катаклизми и новите стратификационни раз-
слоения също дават значим принос във всеобщото изменение на олфак-
торната панорама и атмосфера. Все по-забележими, а и по-разнолики ста-
ват публичните топоси, в които обикновено се събират и прекарват време-
то си представители на различни, полярно разположени едни спрямо други 
нови касти. В бутиковите оазиси няма да се срещнат или допуснат съмни-
телно изглеждащи, или пък неплатежоспособни индивиди. Макар новите и 
уханни молове да привличат като магнит всякакви хора, гардовете в тях са 
бдителни и сурови с всички онези, които се опитват да проникнат в тези 
обители на лукса и модата, но които не дават външни признаци, че имат 
достойнствата и средствата да се приемат в тях. Не са един или два случа-
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ите, в които охраните на молове брутално и дори смъртоносно налагат не-
желаните пришълци. Въпреки тези почти всекидневни драми или дори 
ужасни трагедии, ароматите на моловете продължават все така силно да 
привличат хората. В тях могат да се видят и обикновено да престояват 
добре облечени, ароматно ухаещи на прекалено скъпи „маркови” вносни 
парфюми дами и господа, които имат и солидни средства. В отличие от та-
зи знатна и фина прослойка в обществото, простолюдието или изтънялата 
средна класа може да задоволи своите капризи с парфюмерия или козме-
тика от дребни квартални магазинчета, или даже на бит пазари, при все-
възможни амбулантни търговци, които гласовито и доверително реклами-
рат своята „оригинална стока” на безумно ниски цени. Естествено, мири-
сите на моловите или бутиковите оазиси не могат да се сравнят с „ухания-
та” на уличните лавки, дребните магазинчета или битаците. 

Мощният бум на внесени от чужбина, а и продадени на родните 
собственици автомобили не е свидетелство за екологическо пречистване 
или възмогване на България. Напротив, той е несъмнено, неоспоримо 
свидетелство за тоталното или буквалното превръщане на страната ни в 
едно огромно и поразяващо на вид бунище за вече достатъчно използва-
ни стоки или продукти, в т.ч. на автомобили, или резервни части за тях, 
както и на амортизирани, и на нискокачествени химикали за тяхната 
поддръжка. А ние, българите, все повече се превръщаме – като терито-
рия или начин на живот – в едно огромно, а и кошмарно сметище за ре-
циклирани, дефункционализирани, амортизирани или изхвърлени на бу-
нищата на други страни предмети, ценности, властови техники.2 

Многократно увеличен, автомобилният парк в огромната си част 
е силно амортизиран, като цяло някъде около 15-20 години от датата на 
производството на возилата. От всичко това – от износените автомобили, 
от ръждясалите им ауспуси, от вредните газове, които се носят от тях, 
природната и социалната атмосфера драматично се променят.  

Хотелите и ресторантите също се различават не само по тяхната 
йерархизация спрямо звездите, раздавани им за техния лукс и стандарт, 
но така също по своите особени олфакторни „звезди”. Не е все едно и 
също на какво човек може да попадне, или къде житейската му съдба 
може да го отведе – дали в безумно скъп, прекалено луксозен, с умопо-
бъркващи екстри и всевъзможни услуги хотел, или в малки хотели, мо-
тели и незаконни хостели, където се настаняват и прекарват известно 
време временно отседналите, нелегално пристигналите бежанци и имиг-

                                                 
2 Виж подр.: Мизов, М. Бедност и глобално „поциганяване”. В „Ново 

време”, 2005, бр.№ 2, 77-90. 
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рантите, или пък прекалено бедните хора, дошли от провинцията по ня-
какви (наложителни и принудителни за тях) причини. 

Впрочем, съществуват ли все още наивници или глупаци, които 
отчаяно и гръмогласно да твърдят, че благоуханията в реномираните хо-
тели са почти същите, каквито притежават потъналите в смрад или отв-
ратителна воня квартални хотелчета за имигрантите и бедняците? 

В кварталните магазинчета, както и в големите търговски вериги 
човек всекидневно попада на разнообразни стоки от роден или чуждозе-
мен произход, или естество. Немалко от тях са познати или непознати на 
посетителите им „менте-та”, имащи съмнителни вкусови и хранителни 
качества. Изобилно наситените с всякакви емулгатори и консерванти, а и 
с цялата Менделеева таблица на твърде опасните за човешкия организъм 
Е-та стоки, едни от които излъчват ароматни и привлекателни миризми – 
други направо отблъскват.  

Подвластни на всесветския унес по бързи, лесни и големи печал-
би производители и търговци се надпреварват как да надхитрят непре-
тенциозните или финансово затруднените си клиенти, като им сервират 
всякакви алкохолни и безалкохолни напитки, в които има много опасни 
за човешкото здраве субстанции. Антифриз, метил или други смърто-
носни химикали са разреждат в спиртните и безалкохолните напитки, а 
дори и в бозата, която твърде добре върви с банички, правени в мръсни 
кухни и с продължително неподменяно олио, а и натъпкани с извара или 
евтино сирене, в които палмовите мазнини са изобилно преобладаващи. 
И това съвсем не е най-лошото, защото навсякъде се намират местни по-
луфабрикати или произведения, които изобщо не миришат добре. На 
всеки се е случвало да попадне или да консумира пилешко, рибно, те-
лешко или свинско месо, което не му вдъхва никакво доверие или пък 
буквално смърди твърде неприятно. Заниженият санитарен контрол от-
варя царски порти и друмища на опасните миризми.  

От немотия и финансови недоимък все повече хора са принудени 
да консумират опасни и вредни за здравето им хранителни продукти, 
пълни с химикали и пр. съставки. Меса, изглеждащи външно свежи и 
ароматни, са наблъскани с хормони и антибиотици, освежени с изкуст-
вени и опасни бои и поддържани, за да са по-дълготрайни, с вредни суб-
станции. Затова и всяка година привържениците на зелените каузи, про-
тести и движения печелят все повече привърженици, участници в своите 
публични и други форуми, или събития. 

Нашествията на преди изобщо непознатите китайски ресторанти 
създават нови проблеми, тежки консуматорски колизии или сложни ди-
леми. Не липсват солидни и мъчителни предположения, че приготвените 
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в тях ястия са от най-лошокачествени суровини. Неизбежно след такива 
публични тайни и разкрития сред населението плъзват всевъзможни 
клюки, мълви, слухове и масови настроения, органично свързани с евен-
туалните опасения и страхове дали техните посетителите не консумират 
кучешко, котешко, конско или магарешко, вместо пилешко, свинско и 
телешко месо. Не са редки и гледките на посетители на такива заведения, 
които нескрито вирят или пъхат близо до блюдата си носовете си, за да 
разконспирират евентуални покушения над здравето им. 

Същевременно евтини китайски или турски „менте-та” на мар-
кови дрехи, обувки, играчки, електроуреди, битови, козметични и вся-
какви други стоки са пренаситени с прекалено опасни за човешкото, но 
особено пък за детското здраве химически съставки. За тях сякаш не съ-
ществуват граници, нито митнически контрол, понеже те могат да се на-
мерят навсякъде, особено пък в непрестанно появяващите се магазинчета 
от типа „Всичко за 1 лев”, „Левче за кефче” и т.н., най-често собственост 
и на араби-имигранти.  

Изкуствени детски и други храни, нечисти по химическия си 
състав напитки или други потребителски стоки увеличават ръста на все-
възможните алергии сред стари и млади. Някога свикнали да си купуват 
и носят нови дрехи, днес обеднелите или занижилите критериите си хора 
все повече, все по-често се трупат като на вавилонски пришествия пред 
никнещите като гъби след дъжд магазини за стоки „втора употреба”. 
Манията по тези магазини или стоки буквално и драматично преобръща 
всичко в модните вкусове и трафарети на съвременните български граж-
дани, като създава и ред съвършено нови проблеми.3  

Резките сривове в санитарно-хигиенните грижи или ангажименти 
на органите за местно самоуправление, драматичното и драстичното 
влошаването на здравния статус на огромни части от населението също 
водят до неизбежни и твърде мощни взривове от преди това съвсем не-
познати, но и твърде неприятни миризми в обществото. Демографските 
„бумове” на различни тежки и хронични заболявания на големи части от 
населението, влошената възрастова картина, увредената природна, пък и 
социална среда, изоставената или небрежната градска битова или лична 
хигиена неминуемо обуславят чести и неприятни срещи с немити и об-
раснали лица, с лошо миришеща, неподържана плът, с образи на хора с 

                                                 
3 Виж подр.: Мизов, М. Стоки „втора употреба” – за хора „второ качест-

во”. – В „Етиката в българската икономика”. С., 2010, 298-214, а така 
също от него: Мистериите на пазара и стоките „втора употреба”. С., 
2009, сп. „Ново време”, бр. № 11, 117-144. 
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липсващи зъби, с гнилостна мирис от устните им кухини или тела.  
Заради финансови проблеми или променените модни вкусове, 

все по-често може да се срещнат хора, облечени с непрани, със съвсем 
нови или доста поовехтели анцузи. Зашеметяващо се увеличава броят на 
хората, носещи доста поизносени дрехи и купени за нищо обувки.  

Подгонени от злощастната си съдба, лишени от работа и поми-
нък, орди от роми се насочват към по-големи общини, към градове, но 
най-вече към най-мощните областни центрове и към столицата. Нямащи 
жилища и постоянна работа, самонастанили се в крайградски или дори в 
централни градски зони, превзели градинки, паркови площи и изоставе-
ни сгради, тези неканени пришълци или „окупатори” носят със себе си 
твърде специфични аромати и миризми, които нямат абсолютно нищо 
общо с изискванията на санитарно-хигиенните норми и стандарти на 
нормален живот в по-големите градове. Те възкресяват, а и умножават 
отдавна забравени етнически и етнокултурни предразсъдъци за миризма-
та на „чуждостта”, за обонятелната непоносимост и нетърпимост към 
нейното присъствие в неприсъща за тях социална и природна среда, а и 
при нови нрави. Изникнали ненадейно и неусетно, циганските гета прив-
личат вниманието и настървяват социалната чувствителност, а и граж-
данското обоняние на градските обитатели.4 

Но не са само циганите, които предизвикват и възмущават пре-
финените градски обоняния. Мизерията и нищетата, финансовите зат-
руднения, но и сривът на културните стандарти също обуславят одиозни 
процеси и смущаващи тенденции. На човек му стига само да се качи сут-
рин в градския транспорт, за да бъде отвсякъде атакуван с неприятни 
миризми, за да усети отвратителната воня на нечисти тела, непоносимата 
смрад на радикално променения живот.  

Някога ширналите се докъдето ти видят очите и добре поддър-
жани земеделски площи, раждащи богати урожаи, които засищат не само 
родните пазари, местната лека и преработвателна промишленост, но и се 
изнасят в различни – европейски, азиатски и африкански – страни в го-
дините на прехода задълго се превръщат в напълно изоставени, буреня-
сали и занемарени площи. И до днес все още, четвърт век след началото 
на злополучния преход има доста необработвани земеделски площи. Ня-
когашното пищно разнообразие на културите в аграрния сектор изцяло 
липсва. Предишните благоуханни, огромни по площ овощни или лозови 

                                                 
4 Виж подр.: Мизов, М. Ромите в социалното пространство. С., 2003, 145-

206, а от него също и: За непоносимостта към циганското гето. – В: 
Приложна психология и социална практика. Варна, 2008, 44-53. 
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насаждения вече почти ги няма, или, ако някъде са налице, техните до-
биви не са достатъчни за нуждите на сегашната ни промишленост. От 
поликултурното земеделие изобщо не е останал и спомен. Аграрният 
сектор е преминал поредица драматични сътресения и варварски опус-
тошения, превърнал се е днес в огромни по своите размери латифундии, 
в които наши или чужди концесионери, пък и собственици отглеждат 
единствено и само различни монокултурни зърнени растения.  

Разбираемо е, че днешните господстващи в аграрното ни стопан-
ство монокултурни засаждения изобщо не могат да притежават онези 
пъстри и благоуханни букети от аромати и миризми, които са били при-
същи на поликултурното земеделие, на разнообразните овощни или зе-
ленчукови насаждения, ширнали се докъдето ти видят очите.  

Проведената у нас реституция на земеделските площи в реални 
граници води до огромна трагедия, каквато нито една друга бивша соци-
алистическа страна в Централна и Източна Европа не познава. Никой 
друг политически елит не си е позволил това, което е сторила с яростно 
настървение нашата самозвана политическа класа: да унищожи съвсем 
умишлено и последователно цялото си земеделие и животновъдство, 
ведно с обслужващата го промишленост. Явно е, че добре работещият 
аграрен сектор не мирише така, както „ухае” съвсем унищоженият. 

От някогашните агромелиоративни и иригационни системи, из-
дигащи България на едно от първите места в света, не е останало почти 
нищо, защото те са били безумно и престъпно разграбени, унищожени 
или разпродадени за жълти стотинки на съседни и по-далечни страни, от 
които днес внасяме почти всичко, което преизпълва нашия пазар. 

От предишните, изграждани и поддържани с труда и всеотдай-
ността на поне две поколения българи, големи и малки язовири, но и 
други водни съоръжения днес твърде малко са останали в разпореждане 
на държавните или общинските власти. Приватизацията е довела до раз-
грабване, унищожение и използване „до дупка” на тези съоръжения, без 
в тях да се влагат каквито да са инвестиции, без да се правят необходи-
мите за поддръжките им разходи и ремонти. От изоставените, заблатени-
те и затинясалите водни басейни почват да се носят неприятни миризми, 
отблъскващи вони или пък отвратителна смрад. Минаващите покрай 
стари и новопостроени предприятия горски потоци и реки все по-често 
се оцветяват, замърсяват или запеняват с отровни химикали и фабрични 
отпадъци. От някогашните им бистри води сега вече се излъчват крайно 
неприятни миризми, а това е още по-отблъскващо, когато на повърх-
ността им заплуват вмирисаните и разлагащите се тела на изтровени ри-
би и други животни, чиято смрад се носи доста надалеч. 
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Дошло е и страшно време, когато обезлесените горски и други 
площи, занемарените или лошо поддържаните водни съоръжения, заедно 
с изменените климатични условия водят до (последващи по протежение 
на няколко години) наводнения, до водни стихии и бедствия, разруша-
ващи материални фондове, ала и взимащи човешки жертви.  

Липсата на необходимия надзор, тоталното отсъствие на охрани-
тели или на обезопасителни съоръжения всяка поредна година прогре-
сивно увеличават и броя на жертвите на удавените деца и възрастни в 
различните естествени и изкуствени водни басейни. Микро- или мега-
язовирите започват все повече да миришат на хората, но съвсем не по 
стария начин, а най-вече на предполагаема или реална смърт, на гибелни 
опасности, управленческо безхаберие и престъпно отношение на власт-
ници и местни управници, които не полагат никакви грижи да опазват и 
поддържат в нормално състояние тези съоръжения. 

Лишени от поминък и средства хора, или презаситени във всяко 
отношение новобогаташи се превръщат в инцидентни, или в хронични 
бракониери, които нанасят огромни поразии на растителните и животин-
ските видове във водните басейни със своите бойни средства, арсенали, с 
безотговорността на своето пребиваване в ареалите им.  

В миналото България се прославя със своите системни грижи за 
горския фонд. Поколения българи професионално или с доброволен труд 
засаждат голи скатове и създават горски пояси там, където това е нужно 
за селското стопанство, отдиха и туризма. Преходът с реституцията, без-
контролността над дейността на горските стопанства преобръща всичко 
с главата надолу. Започва дива, безжалостна, поголовна сеч на вековни 
гори. Ламтежите за бързи, криминални печалби улесняват и ускоряват 
престъпленията. Ароматите на богатите на прелести игло- и широколис-
тни гори изчезват. На тяхно място идват миризмите на оголени баири, 
гниещи пънове или клони на отсечени дървета. Задръстени от сметища, 
от повелени или разлагащи се стволове на (без време) отрязани дървета 
горски или други площи изпращат надалече своите крайно зловонни ми-
ризми. Подобни грозни, отблъскващи и дори потресаващи гледки по ни-
какъв начин не могат да предизвикат в душата или съзнанието на човека 
песни от сорта „хубава си моя горо”. 

Зловонното влияние на горската мафия е неотделима част от мо-
ралната смрад, която се разнася от дълго време и навред по територията 
на нашето отечество, от страна на самозваната политическа класа, на 
нейните тайни и явни олигархични ментори и наставници. 

Най-показателна за щетите или вредите в годините на прехода е 
сякаш напълно необяснимата или пък преднамерено укритата генеалогия 
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на смъртта на огромен брой пчелни семейства в световен, континентален 
и регионален, и в чисто национален план. 

Въпреки покъртителните апокалиптични картини, които един на-
учно-популярен филм показа за това как и кога ще настъпи края на живота 
на нашата планета след гибелта на пчелите, властите никъде по света, а и у 
нас не взимат никакви своевременни и разностранни мерки за съдбовно 
важното за човека спасение на най-великите трубадури, най-всеотдайните 
рицари на природните/растителните аромати, каквито са пчелите.  

За това колко далече сме отишли, а и колко трагични премеждия 
е минала България и нейната аграрна сфера, може да съдим по днешното 
състояние на пчеларството. Замърсената природна среда, прекомерното 
използване на всевъзможни химикали, но и редица други промени са 
унищожили голяма част от пчелните семейства. „Повелителите на царст-
вото на ароматите” и най-достоверните свидетели за чистотата на при-
родната среда – пчелите, все повече намаляват, обезумяват, бягат в нез-
найни посоки и на рояци. Тяхната трагична орис не е единствената. От 
десетилетия вече в градовете не могат да се видят светулки – най-
сигурните източници за незамърсеността на околната среда. Дори и 
врабчетата – тези „гиганти” в адаптацията – също неимоверно силно на-
маляват. Безпризорните и неукротимите с какъвто да е общинарски кон-
трол кучета и котки, все по-често срещащите се плъхове и други гризачи, 
вавилонското стълпотворение на всевъзможни отвратителни твари и га-
дини в околната среда или в домовете на хората явно се споразумяват, 
или чудесно привикват с изменения мирисов ландшафт в поселенията. 
Миризмите на настъпени, смачкани хлебарки, гъсеници, стоножки, 
скорпиони, паяци и други отвратителни буболечки няма как да предиз-
викват съвсем не бурни възторзи и повсеместни еуфории в хората.  

Ако все пак от земеделието е останало поне нещо, то скотовъдст-
вото е преживяло, пък и все още преживява ужасни кошмари. Полити-
ческите безумия, волунтаризми и престъпления са довели почти до то-
талното му унищожение. Днес главите на домашните животни са нама-
лени не с проценти, а с пъти, при това с десетки пъти в сравнение с тях-
ното количество в социалистическото миналото. Липсата на нужния и 
качествен ветеринарен контрол неизбежно води до непрестанни взривове 
на различни опасни болести сред добитъка. Пораженията от тях могат да 
се забележат в купчините (разхвърляни покрай животновъдните ферми и 
в извънселските територии) трупове на умрели, разложени животни, от 
които, естествено, се носят отвратителни, буквално нетърпими и непоно-
сими вони. Забелязващите се отдалече рояци на мухи и други насекоми 
над мъртви животински туловища също така са абсолютно сигурни зна-
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ци или символи на царството на смрадта. Разградените ни граници дос-
коро също улесняват, а и умножават импорта на заразни болести по жи-
вотните, идващи най-безнаказано от нашите съседи. 

Планираното и дирижираното отстъпление на държавата от раз-
личните сфери на стопанския й живот обуслови безразсъдно и мерканти-
лизирано закриване на държавни ветеринарни институции и екарисажи. 
Наредбите труповете на умрели или болни животни да се пренасят на го-
леми разстояния, където все още има екарисажи, се обезсилват в значи-
телна степен заради липсата на средства от отделни стопани или новоиз-
люпени фермери. Това на свой ред обуславя гарантиране на застопоря-
ването, но и увеличаване на опасни, болестотворни зловония от налично 
съществуващи животновъдни ферми и умрели животни.  

Навсякъде по дължините или ширините на скъпото ни отечеството 
човек може да види, при това и без каквито да е сериозни затруднения, 
частично или изцяло изоставени, безмилостно разбити, напълно разграбе-
ни и сринати до основи някогашни постройки на животновъдни ферми на 
бивши ТКЗС-та, АПК-та и т.н. От тях или около тях се носят твърде 
странни, а обикновено и крайно неприятни миризми, вони или смрад.  

Подобни одиозни картини не се отразяват само на околната сре-
да, но също и на човешките организми, на техните вкусови, обонятелни 
възприятия, привични от векове. 

Учените и специалистите днес са категорични: българите вече на-
пълно са загубили предишните си вкусови и обонятелни усещания за ня-
когашните родни, натурални сирена, кашкавали и други млечни произво-
ди. От четвърт век (чужди и наши) производители и търговци ги тъпчат 
преди всичко с продукти, направени от мляко на прах, от вносно, мири-
шещо другояче и имащо други компоненти в своята консистенция, мляко. 

Проблемът не опира само до млякото. Всеобщо е мнението, че 
българите са забравили и вкуса, и ароматите на истинските родни домати 
и на други сортове зеленчуци, защото от повече от две десетилетия се за-
сищат с безвкусни, „пластмасови” зеленчуци. Домати, краставици, репич-
ки, лук, дори картофи и фасул се внасят от близки и далечни страни. Сти-
га се до парадокси или абсурди: на родните пазари се появява знаменити-
ят смилянски боб, само че произведен в Китай и пакетиран някъде извън 
родните предели. Това с огромна сила се отнася и до отношението им към 
плодовете. Почти цялата стока на вътрешния ни пазар е с произход от съ-
седни или от далечни страни. Круши и ябълки има както от Македония, 
така и от Аржентина. Грозде пристига от Гърция и Молдова, от Турция и 
Средиземноморието. А вирели на други почви, „закърмени” с различни от 
отечествения ни климати, тези плодове ухаят доста по-различно в сравне-
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ние с родните. Традиционно познати зеленчуци или плодове, както и дос-
коро напълно непознати екзотични цитрусови и други плодове може вече 
лесно и навсякъде да се намерят. Всички те са докарани от четирите кра-
ища на света, за да запълват празните ниши на нашите пазари, за да сви-
детелстват за агонията или за гибелта на родното ни селско стопанство. 

Поглъщайки ги редовно, принудително или доброволно, привик-
вайки с тях, българите (неизбежно и закономерно, но и с течение на вре-
мето) променят кардинално своите вкусове и обонятелни критерии или 
„дегустации” за това какво е добро и лошо, сладко и горчиво. Само по 
селата все още може да се срещнат истински, автентични български неб-
ца или български езици, български носове, усещащи безпогрешно арома-
тите на родните стоки.  

Не нужно да гледаме само в земеделските площи, животновъд-
ните ферми или в горския фонд, които опасват или са разположени в 
близост до нашите села или градове. Стига ни да погледнем какво става в 
населените места, за да разберем мащабите и драмата на случилото се 
през последния четвърт век, и за да усетим неговия опасен мирис. 

Някогашните китни и живи селца, с техните невероятно пъстри, 
трогателно благоуханни градинки вече почти ги няма. Миграцията зара-
ди липсата на поминък и оскъдицата, колосалното обедняване, повсемес-
тната безработица, мизерията в материалния живот и духовната нищета, 
застаряването на населението, насищането на много селца с човешки 
контингент, чиято миризма е различна от цивилизованата мирис на ин-
дивидуално-човешката или на социално-груповата плът и т.н. водят до 
драматични, радикални промени в мирисовия пейзаж или в атмосферата 
на подобни злощастни населени места. Отчаянието и безнадеждността 
излъчват доста по-различни миризми от тези на упованието, надеждата, 
вярата и сигурността в нормалния, а и в прекрасния, бъдещия живот. В 
занемарените, изоставените, силно или напълно обезлюдените поселения 
както картината, така и атмосферата, естеството на „благоуханията” в, 
над и покрай тях са други. В такива селища вече солидно или изцяло 
липсват ароматите на бурния, дейния живот. В тях човешките сетива се 
сблъскват с други предизвикателства и с ужасни изпитания. В тях се сте-
лят тягостните и дори страшните миризми на забравата, агонията и 
смъртта. От изоставените, буренясалите дворове, от къщите с разбити 
прозорци и врати, напомнящи на черепи с кошмарно изглеждащи тъмни 
и празни очни кухини, от пресъхналите или тинясали дворни чешми и 
кладенци и пр. се носят неприятни вони и гибелна смрад. От промъква-
щите се едвам-едвам и като призраци силуети на прегърбени и унили хо-
ра, най-вече принадлежащи към третата възраст, лъха на спарено, на теж-
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ки болести, на смърт.  
Гонещи лесни и бързи печалби, всевъзможни стари и нови пред-

приемачи, или собственици на големи, средни или малки гостилници, 
ресторантчета, пицарии, дюнери, кебапчийници или щандове за хот-
догове на улицата и пр. изобщо не обръщат ни най-малко, още повече 
пък сериозно внимание на своите „посетители”, които от чисто хигиенна, 
или здравословна гледна точка изобщо не бива да се намират в терито-
рията, нито да опитват менюто им. Все по-чести и все по-потресаващи 
стават вече не считаните за куриозни случаи на намерени косми, мухи, 
козини, буболечки или животински отпадъци, дори на цели, или на час-
тично представени мишки, ала и на други гризачи в предложените на хо-
рата в момента, или в пакетирани за вкъщи хранителни продукти.  

Естествено е при подобни гастрономически открития и „дегуста-
ции” хората все да „наострят” физическото и социалното си обоняние 
към подобни топоси и казуси, да променят обонятелните си впечатления 
и присъди за такива хранителни заведения или магазини, да изпитват ре-
ални и въображаеми, но и синестезийни обонятелни усещания. 

Най-сетне, драматичните и драстичните промени в социалното 
обоняние на българите през годините на злополучния преход към демок-
рация и пазарна икономика могат да се забележат твърде осезаемо дори и 
в излъчваните „ухания” на човешките лица. Все по-често в мненията на 
специалисти или в ежедневни неформални разговори между хората се 
стига до неприятната констатация, че днешните българи не са като няко-
гашните. Ако преди години хората са били широко усмихнати, отворени, 
добронамерени, гостоприемни, ведро настроени, душевно и материално 
щедри, макар и според тогавашните им ограничени материални, или со-
циални възможности, днес това не е така. Затова навсякъде, а и по всяко 
време може да се видят застрашителни лавини от намусени лица, кисели 
физиономии, изкривени, престорени, насилени или неестествено засти-
нали, „дежурни” усмивки, които повече изострят, или дразнят внимание-
то, отколкото да го разтоварват.  

Всичко това няма как да бъде другояче, след като духът и дъхът на 
времето и историята, на злополучния преход и политико-властовата пок-
вара се отразяват мащабно върху лицата, душите, поведенията и на битие-
то на съвременните български граждани. Дори най-чистите души и съзна-
ния – тези на малките деца, на подрастващите и на младежта – вече все по-
вече се пропиват от зловонията на налагащите се реалности и нрави. И ако 
децата са най-прекрасните цветя в градината на живота, които съдбата и 
щастието подаряват не само на отделни семейства, а и на цялото общество, 
със сигурност може да се твърди, че днешното количество, но и качество 
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на децата много ни притеснява. Силно обезпокоителният намаляващ брой 
на родените в нашето отечество деца, техните диспропорции според етни-
ческия произход или социалната им принадлежност няма как да не трево-
жи разумните, а най-вече моралните, или граждански отговорните хора. 
Защото спадовете в раждаемостта на децата е сигурен и ужасен синдром за 
намаляване на благоуханието на бъдещите човеци, които ще гарантират 
перспективи на България. И понеже стабилизацията, или увеличението на 
тези спадове са кошмарно предизвестие за неприятния мирис на истори-
ческата и културната гибел на една нация, на цял един народ. 

Няма как обществеността или поне разумните, и отговорните 
граждани да не се безпокоят, след като демографската картина в страната 
е толкова притеснителна, тежка. Ако децата, родени в маргинални соци-
ални или етнически общности, са в пъти повече от тези, които са родени 
в семейства със стабилен и солиден социален статус, с добро образова-
ние и гарантирани трудови доходи, с широки културни интереси и пр., 
съвсем естествено е да се тревожим за историческото бъдеще и на нация-
та, а и на културата й. Защото вонята на невежеството, неграмотността, 
субкултурата и паразитизма не може бързо и лесно да се ограничи, но 
още по-малко пък и напълно да се премахне, особено когато политиците 
и управниците изобщо не правят нищо съществено в такава посока. Така 
се оказваме в двойна, но и прекалено опасна обществено-историческа 
ситуация, при която и отгоре, и отдолу държавата и обществото се „уми-
рисват”, или се разлагат.  

Смрадта на новите исторически реалности и социални нрави 
обаче се проявява и по редица други начини, разнася се по всевъзможни 
пътища или канали. Затова и ескалацията на аутизма, егоизма, индивиду-
ализма, агресията сред децата или подрастващите е несъмнено свидетел-
ство за злокобното разпространение, или възпроизвеждане на опасни 
ценностни „миризми”, които ерозират, или обричат на лоши бъднини 
демокрацията, държавата и нацията ни. А когато социумът вони, тогава 
обикновено човещината страда, и насилствено изчезва.  

Повече от сигурно е, че душевният патос на българите се е про-
менил също толкова драстично, колкото и техния материален статус. За-
това днес хората са безкрайно смутени, неимоверно объркани, крайно 
недоволни и извънредно раздразнителни. Те са гневни и бесни към и за 
всичко, което доморасли, неморални, некадърни и самозвани властници 
и управляващи, новопоявили се собственици или началници ежедневно, 
или в продължение на четвърт век съвсем целенасочено, а и последова-
телно им причиняват. С бремето на тягостно сиво, банално, мъчително 
повтарящо се, мрачно и непрогледно за по-добри перспективи, отчайва-
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що всекидневие, в безконечни или безпощадни битки за оцеляване, в ус-
ловия на непрестанни стресови поводи и ситуации, гражданите няма как 
да изпитват достатъчно често огромни, добри ухания в своя духовен и 
жизнен свят. Те са принудени да живеят в крайно замърсена (природна и 
обществена) атмосфера. Те ежедневно поглъщат – в огромни, а често и 
трудно поносими дози – отвратителните миризми на всичко, което срещ-
нат, а и до което трябва да се докоснат в жизнения си свят. Те живеят по-
вече в изкуствено и преднамерено създадена и натрапена им жизнена 
среда, отколкото в естествена среда, която може да даде простор на чо-
вешката им природа. А това се отразява и на техните измъчени, многост-
радални души, и върху техните лица. Защото вече не само телата, орга-
низмите, но и душите на българите са твърде болни. Както нееднократно 
показват наши и чужди научни изследвания, всеки четвърти българин 
страда от някакво психично заболяване. Тежките депресии, разноликите 
фобии и разнородните мании се превръщат в пандемична напаст за ду-
ховния мир на българите. Вече не са изключение хората, които срещаме 
по улиците и които си говорят сами – не става дума за тези, които се въз-
ползват от услугите на новите комуникативни апарати. Защото психиат-
риите или не достигат, или са затворени, а улиците и публичните прост-
ранства се превръщат в принудителни сцени за гастролите на ненормал-
ните индивиди. 

За това, колко драматична или дори трагична е обществено-
историческата ситуация, показват или подсказват рядко срещаните, или 
напълно отсъстващите усмивки по лицата на случайно, или закономерно 
срещащите се хора в тяхното тежко ежедневие. „Ароматите” на усмив-
ките вече са все по-голяма рядкост във всекидневието. На тяхно място са 
дошли, а и повсеместно, безконтролно господстват най-вече отблъсква-
щите и плашещите „миризми” на крайно лошото настроение, на тревоги-
те, страха, отчаянието. Дори и изкуствените усмивки, целенасоченото, 
принудителното и насиленото фасиално изражение, което бива озарено 
от фалшиви знаци за бодро и оптимистично настроение, не могат да 
прикрият горчивите истини за нерадостното състояние на душевния мир 
на съвременните българи и българки, за техните притеснения, опасения и 
страхове за настоящия или бъдния ден на тях самите, на техните близки, 
роднини, приятели и познати.  

България вече потъва в други миризми, доста по-различни от те-
зи в миналото й.  
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ТАЙНИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КАКОСМИЯ 

Същността и феноменологията на обонянието съвсем не са даде-
ни „ясни като на длан”. И до днес все още съществуват немалко тайни в 
неговата природа и специфика, които не са достатъчно проучени, или 
които даже изцяло не са разгадани от науката. Някои от тези странни фе-
номени на обонянието поставят човека в деликатни или твърде сложни 
ситуации, при които той сякаш или реално е напълно безпомощен да 
проумее какво става с обонянието му и как може да се спаси от тяхното 
странно присъствие или влияние в неговия живот. 

Един от тези – най-сериозни и най-тежки – проблеми е свързан и 
с какосмията.  

В медицината и психологията с термина какосмия се обозначават 
различни видове афективни и сетивни деформации, които са свързани с 
неправилно или илюзорно възприятие и оценяване на дадени олфакторни 
явления, даже и на конкретни одоранти. Тези особени, а понякога тежки 
нарушения на обонянието имат различни модалности на своя произход, 
както и на своите влияния върху психиката и живота на субекта им. 

Какосмията обаче винаги сигнализира за наличието и действието 
на някакви симптоми за аносмия, т.е. за съответна загуба или увреждане 
но обонянието на човека. В този ракурс какосмията може да индикира за 
много сериозна и дълготрайна, или пък за моментна, при това след из-
вестно време и успешно лечима, или напълно отстранима загуба, или на 
конкретен тип увреждания на капацитета на обонянието на даден субект. 

Известно е обаче, че освен този термин, медиците и психолозите 
използват в своите категориални системи, при това като техни синоними 
така също още два термина – дизосмия и паросмия, – които всъщност от-
разяват по-горе посочения феномен и термин. Фактически става дума за 
доста специфично изкривяване на образа, смисъла и значението на даден 
обонятелен феномен, който при нормално обоняние има съвършено дру-
га (смислова и оценъчна) валентност, а пък и провокира коренно различ-
ни реакции. 

Най-интересното, а същевременно и най-страшното е, че при 
действието на подобни (обонятелни) аномалии или деформации не се 
осъществява известно променяне в хомогенната тоналност на обонятелно-
то възприятие, нито се стига до снижаване в една и съща посока – напри-
мер много приятното да стане по-малко приятно, или по-слабо неприятно-
то възприятие да се превърне в прекалено неприятно обонятелно усещане. 
При действието на тези аномалии и деформации всъщност се стига до по-
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лярни ефекти, до радикално и тотално преобръщане на характера и специ-
фиката на новополученото възприятие за съответни одоранти. Получените 
обонятелни усещания, както и свързаните с тях емоционални преживява-
ния се отличават с хетерогенно естество, като в тях естествено приятните 
усещания от конкретни одоранти се превръщат в твърде одиозни. 

Какосмията обикновено се изразява в рядко срещащи се обоня-
телни илюзии, при които съществено се променят „валенциите” на усе-
щаните от субекта миризми. Медиците и психолозите обаче правят из-
вестни разлики между обонятелните илюзии и олфакторните халюцина-
ции, като подчертават, че за разлика от първите, в научните проучвания 
на които има известни постижения, вторите изобщо не са добре изслед-
вани. Важно е да се подчертае, че тези деформации или подобни заболя-
вания често се свързват с преформатиране на обонятелните реакции от 
приятни към крайно неприятни. Тази особеност води до често случващо 
се, а и доста некоректно припокриване на истинската феноменология на 
какосмията с почти всяко негативно обонятелно възприятие. Затова по-
някога с какосмия, дизосмия или паросмия се квалифицират и тълкуват 
почти всички обонятелни проблеми и колизии, или пък олфакторни де-
формации и девиации. Това обаче не е съвсем правилно, тъй като неос-
нователно уеднаквява и скрива истинските им причини. 

Установено е, че какосмията е плод на различни – по генезис, ха-
рактер и функционален ефект – причинно-следствени комплекси. Някои 
от тях са плод на външни, а други на вътрешни проблеми и влияния в ор-
ганизма на човека. Обаче, какосмия може и да се породи и от различни 
видове черепно-мозъчни травми, от генетично унаследени или придоби-
ти болестни състояния, от специфично отключили се в даден момент на-
рушения в здравето или в психиката на човека, от кратковременни, или 
от дълготрайни проблеми със здравето, от стресови ситуации, или от 
промени в околната среда, и т.н. 

Задължително и категорично следва да се каже, че какосмията е 
все още недобре и ненапълно проучен феномен. Въпреки огромните пос-
тижения на медицината и психологията нейните потайности все още не 
са съвсем ясни, пък и цялостно анализирани. Недостатъчната степен на 
нейното проучване, обаче, по никакъв начин не ограничава и различните 
влияния на този феномен върху жизнения статус на поразени от него хо-
ра. След като какосмията е толкова сериозен проблем за организма и 
психиката на човека, тя неизбежно оставя и съответни отпечатъци върху 
цялостния му начин на поведение. Това е така, понеже нейната симпто-
матика винаги се възприема и осмисля от човека по доста тревожен, при-
теснителен начин, тъй като оказва смущаващо или пък плашещо го, т.е. 
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определено, а понякога даже и изключително негативно влияние над 
психиката му. В този план си заслужва тя да се проблематизира и анали-
зира не само и не толкова в нейните чисто медицински и психопатоло-
гични измерения и въплъщения, колкото и в нейните превърнати форми 
в сферата на социалната реализация на човека в живота. Но това на прак-
тика означава, че трябва да привиждаме и да обясняваме проявите на ка-
космията и в политическото проявление на социалните субекти в опре-
делени ситуации, както и че трябва да превеждаме на езика на политоло-
гията нейните особени влияния или проявления. 

Поставям въпроса за присъствието, ролята и значението на ка-
космията в сферата на политическите взаимоотношения между хората 
защото в гражданското, общественото или публичното си битие и съзна-
ние хората не винаги се намират в абсолютно добър здравословен статус. 
Няма как организмът и психиката на човека да могат да се разболяват, а 
такива проблеми да не съществуват и в сферата на неговите социални 
реакции, нито пък влиянията на подобни болестни състояния да не се от-
разяват и върху политическия манталитет, но и на политическите мание-
ри на субекта в съответни обстановки. Не е възможно обонянието на чо-
века да се изправя в отделни ситуации пред известни пречки и затрудне-
ния, да се стига и до негови деформации, а същевременно да се смята, че 
подобни състояния изобщо са невъзможни за, не въздействат на характе-
ра и равнището на неговото социално, култивирано, в нашия случай и 
политизирано обоняние. Ако реалното обоняние на човека може да има 
такива проблеми и страдания, защо подобни колизии и заболявания да не 
възникват, да не му влияят и в качеството му на социално-политически 
субект, притежаващ, възползващ се от своето култивирано обоняние. 

Следователно освен за типично медицинското/психологическото 
говорене и писане за какосмията имаме всички причини и основания да 
твърдим, че такава съществува в качеството й на политически феномен, 
както и да описваме, пък и да анализираме разнообразните причини и 
симптоматиката на нейната специфична феноменология. 

И така, политическа какосмия можем да назовем всяко едно осо-
бено нарушение, съзнателно или несъзнателно увреждане, или сериозно 
заболяване на социалното обоняние на гражданина, при което той вече 
възприема и реагира на олфакторните сигнали на дадени обекти от об-
ществено-историческата действителност, от жизнената среда и социал-
ната атмосфера, най-сетне от нравите или събитията в обществото по съ-
вършено различен – от привично, или типично естествения за него – на-
чин на живот. Вместо човекът да усеща подушените от него одоранти и 
да ги оценява според техните естествени признаци или специфични 
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свойства, той вече ги възприема, а вследствие и на това им реагира, ся-
каш че те са нещо съвършено различно, или съвсем противоположно. 

В този ракурс, политическата какосмия се изразява в изпитването 
на крайно неприятни възприятия и отрицателни представи за реалната 
или мнимата „другост”, а още по-добре, по-точно, за „чуждостта” в сфе-
рата на политическите взаимоотношения. При нейното наличие и дейст-
вие „различният”, опонентът, критикът и противникът на „нашите” 
идейно-ценностни визии, еталони и вкусове винаги може/трябва да „ми-
рише” доста по-различно, най-често и твърде лошо в сравнение със собс-
твения, „азовия” мирис. Затова политическата какосмия е тясно свързана 
с всички възприятия или помисли за всевъзможни мними олфакторни 
влияния в съзнанието и психиката на неговия субект. Тя се проявява в 
наличието и действието на обонятелни илюзии, а понякога даже и на ол-
факторни халюцинации, които са породени или стимулирани и от раз-
лични фактори. И тъй като политическият субект винаги участва в об-
ществено-историческия си живот с всичките си пет сетива, той няма 
формално право или логическо основание да пренебрегва и омаловажава 
специфичните проявления на деформациите от олфакторно естество. 

Учените и медиците отдавна са установили, че определени типо-
ве заболявания могат да се провокират или съпровождат и от съответни 
нарушения на витаминозния статус, който е необходим за нормално и 
здравословно функциониране на организма. Авитаминозата обаче може 
да предизвиква или да се съпровожда и от съответни резистентни прояви 
на човешкия организъм като цяло, или от отделни негативни реакции на 
някои от неговите сетивни органи, каквито могат да са обонянието, осе-
занието и вкуса. 

Колкото и парадоксално на пръв поглед да изглежда, експери-
ментално е доказано, че нарушението на нужния баланс за присъствие и 
действие на витамин А може да се отразява много лошо върху сетив-
ността на живия организъм, в т.ч. на човешкия.1 

Медицинските експерименти на австралийските учени Дънкан и 
Бриггс показват, че третирането на групи от пациенти, болни от ной 
аносмия (неспособност да се възприемат мириси дори при съвсем запа-
зен обонятелен апарат на човека), с големи дози от витамин А може да 
провокира в голяма част от пациентите значително оздравяване или даже 
пълно изчезване на симптоматиката и действието на това заболяване.2 

Без да прилагаме каквито и да са биологизаторски методи, дово-

                                                 
1 Виж подр.: Райт, Р. Наука о запахах. М., 1966, глава ХVІІІ. 
2 Пак там, с. 208. 
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ди и аргументи за проблематизиране на феноменологията на политичес-
ката какосмия, можем да направим аналогията, че политическият орга-
низъм на човека като род, вид или индивид също може да страда от раз-
лични форми и степени на авитаминозност, които, от своя страна, доста 
сериозно се отразяват върху неговата социална чувствителност и граж-
данска сетивност, в т.ч. и доста осезателно върху неговото политическо 
обоняния и усета му за вкус.  

На тази база, вероятно има всички основания да се лансират идеи от 
типа на тези, че флагрантно битуващата социална, политическа и гражданс-
ка анемия на значими маси от преходното общество сигурно е провокирана 
или пък съпровождана от съответни индикации за сериозна авитаминоз-
ност в техните политически организми. Това метафорично съждение може 
по-релефно да осветли и по-разностранно да обясни защо, къде, кога, кой и 
по какъв начин може да страда от такива политически „заболявания”. 

Релевантно на тези позиции, може да се изкаже и становището, че 
лекуването на боледуващи от политическа аносмия и агуезия социални – 
персонални или общностни – организми трябва да става и чрез тяхното 
солидно „инжектиране”, третиране със съответни идейни, ценностно-
нормативни и други „витамини”, които възстановяват нарушения – соци-
ално-исторически или гражданско-политически – имунитет на хората.  

От тази гледна точка не само и не толкова разнообразяването на 
политическия пазар с колкото може повече витаминозни продукти, 
колкото и преди всичко солидното и постоянното приемане от страна 
на политическите организми на подобни продукти е единствената си-
гурна гаранция за нормализация на социалната чувствителност, на 
гражданско-политическото обоняние и на вкуса на хората към занима-
ния с политически дейности.  

Впрочем, истинската демокрация прави именно и отдавна това – 
предлага не само достатъчно богат смислов и ценностно-нормативен па-
зар на високо калорични и витаминозни стоки, но и гарантира тяхното 
консумиране от страна на огромната част или на цялото общество. В 
противен случай сме изправени пред ситуация или казус, при който 
формално е налице известен плурализъм на пазарните стоки, но факти-
чески възможността за тяхното консумиране е силно ограничена, сведена 
до определени незначителни социални кохорти. 

Повече от ясно, но и разбираемо е, че при тази ситуация, или при 
подобен казус социалната чувствителност и политическото обоняние на 
останалата – значителна, или огромна – част от населението ще страдат 
от солидна „авитаминоза”, което, на свой ред, ще рефлектира върху ха-
рактера и капацитета на нейното гражданско обоняние, а и на свързаната 
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с него обществено-политическа ориентация и активност в дадени случаи. 
Всъщност „авитаминозата” на различни социални, политически 

и други организми може да се предизвиква и осъществява поне по два ос-
новни начина. Първият се отнася до обективно реалните липси на съд-
бовно важни за нормалното функциониране на такива организми витами-
ни. В този ракурс може със сигурност да се твърди, че мизерията, оскъди-
цата или направо окаяното положение на огромни части от българското 
население, липсата на достатъчно финансови и други възможности такива 
социални слоеве редовно да се снабдяват с достатъчни количества и да 
консумират качествени, богати на различни витаминни състави хранител-
ни продукти предпоставя неминуемо влошаване на тяхното здраве, серио-
зен недостиг на витамини в техните човешки тела/организми. 

Естествено, основните отговорности и вини за подобни състоя-
ния или за такива одиозни перспективи, които могат да сполетят и други 
индивиди, или социални групи, се падат на некадърни, неспособни, со-
циално безчувствени, но и морално нечистоплътни политици и управни-
ци. Последните (със своите недемократични, антихуманни, волунтарис-
тични, меркантилни, корумпирани и престъпни политики и управленски 
телеологии и прагматики) са способни да и реално, практически обусла-
вят, мултиплицират много сериозни, понякога кратковременни, а друг 
път дълготрайни, даже завинаги заболявания, влошавания на здравния 
статус на гражданите чрез съответни разнородни авитаминози.  

Обричането на значителни слоеве от населението на крайно оскъ-
ден начин на живот, на системни или хронични липси на възможности и 
разнообразни продукти за осигуряване на нормално съществуване и здра-
вословно развитие на техните организми, заменянето на качествените 
хранителни продукти и социални условия с недоброкачествени, опасни и 
вредни за здравето хранителни и други съставки неизбежно предпоставя 
ескалация на нежелателни и крайно неблагоприятни връзки и зависимос-
ти между физическото и душевното здраве на такива социални субекти. 
Защото, както се казва в латинската поговорка – здрав дух в здраво тяло! 
Ала политически логики, техники и практики, в резултат на които се раз-
боляват физическите, а и социалните тела, няма как да обуславят и ката-
лизират правилно изграждане, развитие на тяхното душевно здраве. Не-
качественият, нездравословният начин на живот, предизвикан от естест-
вото на антихуманните политики на различни политици и управници, 
обуславя и некачествени условия за нормално изграждане и развитие на 
тяхното физическо и социално обоняние. Защото физически непълноцен-
ните организми няма как да притежават и използват перфектни социални, 
политически или граждански обоняния в своите жизнени светове. 
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Ако днес нашите политици често биват упреквани и обвинявани 
от гражданите, а и от други – опониращи, воюващи с тях – политици, че 
в продължение на четвърт век вкарват българския народ в руслото на 
различни видове геноцид, това означава, че с подобни управленски пох-
вати и ефекти се постига мащабна деформация, мощна пандемия на нор-
малното социално обоняние. Защото увреденият от различни заболява-
ния и авитаминози, анемичният социален и политически организъм не е 
достатъчно силен, способен да реагира правилно на случващото се в об-
ществено-историческите реалности и при антихуманно действащите 
нрави в социума. Поради липса на витамини неговият имунитет е отсла-
бен. Той често има симптоми и реални сеанси на световъртежи, загуба на 
съзнание, влошена сетивна дейност, неадекватна чувствителност към 
случващото се покрай или със самия него. И това съвсем не са абстракт-
но-теоретически, спекулативни хипотези, а са напълно очевадни, реални, 
обективно налични симптоматики в нашите политици. 

Вторият начин за влошаване на организмовия статус на гражда-
ните се осъществява чрез предизвикване на болестни състояния чрез се-
риозно или системно отсъствие на жизнено потребни витаминни съставки 
за демократично и хуманно съществувание, които, обаче, притежават не 
толкова обективно-реален, колкото субективно-символен характер. В то-
зи план следва да се каже, че пресищането на политическите и социални-
те организми на индивидите, а и на различни социални множества с идео-
логеми, митологеми, социални илюзии и политически химери, фалшиви 
или неизпълними фикции и пр. водят до задоволяване на организмовите 
нужди с некачествени и нездравословни символни продукти, в които лип-
сват необходимите витамини за нормалното съществуване и демократич-
ното, хуманното развитие на социалното мислене и битие на хората.  

Рано или късно, некачествените и нездравословните символни 
продукти се отразяват лошо, а понякога дори и фатално върху мантали-
тета и маниерите на гражданите, при което се стига и до сериозни вло-
шавания, или даже заболявания на техните сетива. 

Впрочем, лансираните или декретираните от политиците и уп-
равниците символно-витаминни комбинации могат да предизвикват ко-
ренно противоположни ефекти. Те могат да се рекламират като лечебен 
по своите свойства мед, който обаче да не е истински. Освен това, както 
още и Клод Леви-Строс показва, може да съществуват различни видове 
мед, произведени от различни породи пчели или дори от оси, които пре-
дизвикват съвсем противоположни ефекти и последици при своята кон-
сумация. Така, докато истинският пчелен мед е изключително здравос-
ловен, медът на някои пчелни породи или този на осите може да опияня-
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ва, оглупява и дори да влудява своите потребители.3 
Не е трудно да се види в преходната ни действителност и история, 

че в обществено-политическия и свръхидеологизирания ни живот има не-
малко случаи, при които на гражданите се предлагат точно такива „храни-
телни добавки и витаминни съставки”, които, в крайна сметка, ги опияня-
ват, затъпяват и дори ги влудяват в някои ситуации. А подобни случаи де-
монстрират и много сериозни увреждания на социалното обоняние.  

Впрочем, болестта или лудостта на нашето историческо и все-
кидневно време – човешките организми да се тъпчат и форсират с раз-
лични анаболи, или с други опасни и вредни вещества, предизвикващи 
тежки или дори летални поражения на органите им, за да се придобие за 
кратко видимо релефна мускулатура, не е без връзка с драмите на общес-
твено-политическия ни живот. В последния също немалко актьори или 
претенденти за по-значими роли в неговите „театрални постановки” за-
лагат на боди-билдинг, чрез който да придобият внушителна (идеологи-
ческа и политическа, т.е. властова) мускулатура, като за тази цел разчи-
тат на опасни хранителни добавки и вредни медикаментозни консистен-
ции, които увреждат много сериозно някои органи, или организма им. 
Така, вместо с истински витамини, подобни лица или елити се тъпчат с 
всевъзможни, рекламирани (наши и чуждестранни) символни продукти, 
които могат да и, в крайна сметка, предизвикват нежелателни, нездра-
вословни проблеми, или тежки заболявания, а в някои случаи даже и ле-
тални изходи след неразумно прекаляване с тези субстанции.  

Казано другояче, политическата какосмия може да бъде предиз-
викана съзнателно или несъзнателно от страна на политиците и управни-
ците, които създават нездравословна социална среда и атмосфера и под-
менят жизнено потребните витаминни съставки с менте-та, а и сурогати, 
които изобщо не гарантират желаните добри терапевтични ефекти.  

Политическата какосмия може да бъде регистрирана не само в 
нейните непосредствени форми или преки въплъщения, но също и в ней-
ните косвени, опосредствани, в т.ч. и метафорични визии и модалности. 
Именно по тази причина можем да наблюдаваме и изследваме нейните 
индиректни версии в разнообразните стигматизиращи или демонизира-
щи прояви спрямо реалния, или въображаемия, вменения облик на „вра-
га”. Затова винаги – при по-внимателно анализиране на подобни прояви 
– ще открием доста съществени връзки и зависимости между естеството 
и степента на близост или далечност между политическите идентичности 

                                                 
3 Виж подр.: Леви-Строс, К. Мифологики. В 4-х тт.Т. 2. От мëда к пеплу. 

М., СПб., 2000, 48-50. 
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и техните метафорични атрибуции на мириси, които те (реално или фан-
тазно) излъчват, или би трябвало да излъчват в даден момент. 

Зооморфозата, сравняването или оприличаването на определени 
политически субекти с представители на животинския свят косвено оз-
начава, че присъщите на последните олфакторни атрибуции следва да се 
приписват и разпознават и в облика, в проявите на първите; че скотската 
воня и смрадта да конкретни животни се оказват особен символ и неот-
нимаемо свойство от публичната визия и трактовка на чуждостта, като 
метафорични образи или превърнати форми на техните добродетели или 
пороци.4 А политическите дискурси са пренаситени с употреби на по-
добни метафори и символи.  

В определени (исторически или ежедневни) обществено-
политически ситуации човек, притежаващ съответни политически разби-
рания, стереотипи или предразсъдъци, привиква със социалните аромати 
или миризми на своята „природа” или „порода”, но пък съвсем неприк-
рито, а и осезаемо реагира и на „дъха, излъчванията” на всяка чужда по-
литическа „природа” или „порода”, особено в конфликтни и екстремални 
ситуации. Това е така, защото в своите политически взаимоотношения и 
действия човек не влиза тотално дезодориран, очистен или пък изобщо 
не реагиращ на всички миризми около него. А политиката, както всяка 
друга социална сфера или дейност, също така притежава или пък прово-
кира собствени особени миризми, които имат своеобразни произходи. 
Освен това всеки политически контекст, всяка политическа или полити-
зирана ситуация се „обзавеждат” и със съответни олфакторни – реални 
или въображаеми – констелации. Затова всеки един политически казус 
може да се разглежда и от тази особена гледна точка, независимо от обс-
тоятелството, че досега политологията не е правила това нещо. 

На практика, това означава, че в конкретни ситуации и по раз-
лични поводи политическият/политизираният субект може да изпитва 
такива симптоми доста осезаемо. В подобни моменти или обстановки 
той може публично да демонстрира своята политическа какосмия по раз-
лични начини – с вербални, жестово-мимични и поведенски агресии, с 
подигравателни или с хладни, отчуждени, резервирани и дистанцирани 
постъпки. Този особен тип какосмия може да се идентифицира или въп-
лъти и чрез богат коктейл от разнообразни, често динамично променящи 
се и силно политизирани емоции, чувства и преживявания, свързани с 

                                                 
4 Лъвът също излъчва силна и неприятна миризма, но като „цар на жи-

вотните” неговото ухание се възприема и преценява по много по-
различен начин от зловонията, примерно на хиените, чакалите, вълците. 
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оценки и реакция към собствената/чуждата идентичност. Той може да се 
превърне и в своеобразна – публична, или частна, неформална – демонс-
трация на определени типове (политическа и политизирана, на силно 
идеологизирана) менталност, която „избива” в съответни екстравертни, 
или интравертни модалности. В първия случай субектът на политическа 
какосмия може да дава напълно открит или предумишлено завоалиран 
изказ, да използва иносказателност за своите размишления, чрез които и 
да информира – пряко или косвено – своите моментни „кореспонденти”. 
Във втория случай той е способен да си комуникира сам, наум, единст-
вено със себе си, без обаче да транслира и оповестява наяве своите ка-
космични образи и отношения. Това обикновено се случва, когато подо-
бен субект не иска да разкрие своите козове в дадена ситуация, или се 
чувства несигурен, заплашен, притеснен да открие помислите си, поради 
което може да дава коренно различен външен вид на своите мисли или 
чувства, да избягва по всякакъв начин да говори и да разкрива (пред дру-
гите) своите състояния. 

Цял един – твърде богат по своите арсенали или реквизити – 
спектър от всевъзможни отрицателни, критични, скептични, нихилис-
тични и дори цинични описания и тълкувания, обръщения и отношения 
към (реално или потенциално) „лошо миришещия” обект може да бъде 
умишлено селектиран и мощно приведен в действие. Този разнороден и 
многообразен спектър има само една-единствена мисия. Той трябва пуб-
лично, но и недвусмислено да покаже, че „другият”, „чуждият” субект – 
реално или потенциално може да – излъчва неприятна, нетърпима или 
непоносима миризма, или че той се възприема като напълно готов и спо-
собен да замърси социалната атмосфера на междуличностните, или на 
официалните политически отношения в конкретен момент. Но освен то-
ва, в спектъра на подобни състояния или реакции може да влизат и таки-
ва специфични прояви, които са свързани и с усъмняване, колебания, 
притеснения, раздразнителност, нетърпимост или дори с пълна непоно-
симост и към собствената „нравствена миризма” в контекста на отделни 
публични и частни, но значими за човека казуси. В подобни ситуации 
човек усеща, че съвестта му регистрира неестествено, неприятно и опас-
но за неговото нормално състояние „вмирисване”, заради някои негови 
постъпки. В такива моменти човек съзнава ясно, че излъчваните от него-
вите идеи, слова или дела „аромати”, или „миризми” не отговарят на ав-
тентичните му разбирания, че той е принуден, или доброволно „излиза от 
собствената си кожа” като се представя за това, което съвсем не е като 
човек, личност и индивидуалност, или като гражданин и политически 
типаж, поради което усеща, или пък предполага, че отношенията и реак-
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циите на другите хора към него не са каквито трябва да бъдат според не-
говите желания или очаквания. 

Разбира се, в такива неприятни ситуации човек реагира по най-
различни начини. Когато сам се уличава, упреква, обвинява или осъжда за 
такива „провинения”, човек е способен да се опитва да омаловажи или до-
ри напълно прикрие от другите тези свои душевни колизии, като им при-
даде друг смислов или оценъчен модус, обикновено най-вече със съответ-
ни вербални или паралингвистични прийоми и средства на изразяване. 

Когато обаче политическият/политизираният човек демонстрира, 
че е изненадан неприятно, или че е очаквал тъкмо подобно вмирисване на 
„другия”, на неговия критик, опонент, или – реален, или въображаем – 
противник, тогава и нещата се променят. В подобна ситуация такъв човек 
извършва различни постъпки, чрез които открито или дискретно, завоа-
лирано да покаже на другия субект, че не му е приятно, че не желае да е в 
компанията на миризми на политическа чуждост, които го притесняват, 
отблъскват. Най-често той доста преувеличава нещата, като им придава 
много по-сериозен вид или като вменява опасен привкус на социалното 
присъствие и проявление на онзи, чиято идеологическа или партийно-
политическа, етническа или религиозна „миризма” не може да понася би-
ло в конкретно даден момент, или казус, било изобщо и както си мисли.  

Подобни размисли или душевни състояния не се разминават са-
мо с такива изяви, защото – изпаднал в това състояние – човек много 
лесно, бързо и неоснователно може да упрекне, обвини и осъди противо-
стоящия му индивид за неговите действителни или мними, приписани му 
идеи, ценностно-нормативни ориентации и поведенчески изяви. Освен 
това в такива състояния човек стига и до безпочвени присъди и до пуб-
лично заклеймяване, дискредитиране, дискриминиране, репресиране и 
стигматизация на другия. Заподозреният или преднамерено стигматизи-
раният в олфакторни извращения и покушения „чужд” политически су-
бект трябва да бъде своевременно, но и „правилно разпознат”. Той след-
ва да бъде емоционално, волево и поведенчески „полагащо” му се пос-
рещнат от страна на представителите на контраверсните политически 
идентичности. Освен това такъв субект би трябвало да бъде декориран с 
различни вербални, афективни или поведенски реакции, които да „раз-
конспирират” и оповестят публично неговата нечиста природа и неговата 
рискова наличност в контекста на пулсиращите отношения. И, както ста-
ва в обикновения живот, тези реакции следва да илюстрират на другите – 
сродни и подобни, или различни и чужди – хора, че са израз на резерви-
раност, дистанция, отчуждение, отвращение, ненавист или пълно неже-
лание за общуване с чуждостта. 
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Тъкмо защото политическата/идеологическата „другост” може да 
мирише лошо, затова субектът на този вид какосмия често не иска да по-
сещава места, да се включва в обществени мероприятия, в които (според 
представите или очакванията му) може да се сблъска с чужди и опасни 
„вирусоносители”, със „заразни елементи”, с „бацилоносители” на чужди 
– политически и идеологически – идеи, алтернативи, визии или сценарии. 

Впрочем, политическите/идеологическите какосмии сякаш и не 
се различават от клинично регистрираните, или лекуваните, понеже 
както в последните, така в първите ориентацията в и квалификацията 
на мирисовите лъчения на „другостта” са негативни. И при двата слу-
чая обикновено чуждият обект излъчва не добри, а само лоши миризми. 
При това „,уханията” на политическата чуждост могат да са наистина 
обективен факт, а могат да бъдат и продукт изцяло на въображението, 
или на субективизма на своя субект. Силно пристрастеният към дадени 
идеологически/политически фикции и организации човек обикновено 
доста по-лесно, по-бързо, по-мащабно, а и по-крайно реагира на реал-
ните или въображаемите, вменените, или умишлено приписаните от не-
го одориращи атрибути в социално-политическия портрет, в публични-
те/частните изяви на „чуждия”.  

Политическата какосмия при някои лица и в определени случаи 
може да стигне дори до патологични, трагикомични ексцесии, при които 
крайно ревностният или пък фанатичният привърженик на определени 
политически/идеологически идеи или партии е способен да придобие, 
или даже самостоятелно да си формира и развие своеобразна хипохонд-
рия, която да е тясно свързана с превенция (или защита) от предполагае-
ми опасности, които неизбежно/предполагаемо могат и да се случат при 
сблъсъци с политическа „чуждост”.  

В бурни и смутни исторически времена, при разлютени общест-
вени нрави не са редки случаите не само на персонална, ала и на масова 
политическа хипохондрия. При тях публичните дистанции, отчуждения, 
нетърпимости и непоносимости между противостоящи идеологически и 
партийно-политически лица/групи стигат дори до крайност. Естествено 
или неизбежно в такива казуси, или ситуации, части от тези хипохонд-
рии се отнасят и до сериозни – конюнктурни, или дълготрайни наруше-
ния в социалното обоняние към собствената, а, още повече, и към про-
тивниковата, „чуждата” идентичност. 

Страховата психоза, че всеки допир и всяко вдишване на въздух, 
който реално или потенциално може да бъде замърсен от чуждостта, са 
способни да оказват опасно и тежко въздействие на политическото здра-
ве, душевния мир, афективния политикански колорит или на гражданс-
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кия му статус, е в състояние да провокира такъв човек неосъзнато да 
страни и отбягва, или пък напълно съзнателно да се дистанцира и отчуж-
дава от всяка – реална, или потенциално заподозряна – идейна и полити-
ческа „чуждост”, която му се привижда, или която той преценява като 
зловредна за неговото обоняние и живот. 

Както в медицината се налице и случаи, при които олфакторните 
деформации са продукт на или сами предизвикват като последица някои 
психични усложнения и разстройства, така в политическия живот също 
могат да се наблюдават подобни феномени. По линия на социално-
историческата „генетична наследственост” могат и да се развият конк-
ретни политико-психични увреждания и разстройства в дадени социални 
субекти. Така, лица или групи, които наследствено или по придобит на-
чин се „снабдяват” с определени политически мании, паранои и пр. към 
неприятна или застрашаваща ги среда и обстановка, към непознати и 
плашещи ти личности, групи или институции, са доста способни да при-
видят, разпознаят, преценят и реагират на всяка „чуждост” по начини, 
които не биха си позволили към познати, приятни за тях социални субек-
ти, инстанции. Както болните от определени психични разстройства пос-
тоянно се опасяват и притесняват, че нещо отвън им мирише неприятно, 
вони нетърпимо или смърди непоносимо, така политически обонятелно 
силно обременените субекти проявяват такива симптоми. За тях всеки 
допир до политическата другост или чуждост се възприема или оценява 
по прекалено тежък, често и силно травмиращ психически, пък и по дос-
та болезнен начин. Одориращият друг/чужд субект винаги представлява 
и реална/потенциална заплаха за такива (силно привързани към полити-
ческите си пристрастия и зависимости) субекти. За последните всяко ед-
но волно или неволно докосване до омърсената, нечистата и миришеща-
та лошо чуждост следва да предизвика съответни очистителни процеду-
ри, които могат да придобият публичен вид и формат, а могат да се пра-
вят и лично, прикрито. По тази причина политически субекти, които са 
вманиачени в този контекст, са готови и способни да не посещават места 
или мероприятия, където се подвизават, или могат да бъдат срещнати 
„заразни” и отвратително миришещи партийни и идейни „чуждости”. На 
това основание обаче, такива субекти са способни и на всеослушание, 
пред очите на други лица/множества демонстративно да извършват 
„пречистващи ритуали”, чрез които трябва да заличат мирисовите запла-
хи, рискове, инвазии от страна на „чуждостта”.  

В годините на злополучния преход към демокрация в България, 
особено в силно политически нажежени и свръхидеологизирано нагне-
тени обществени ситуации, често на политическата сцена или на пуб-
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личната арена излизаха, а пък и впечатляващо гастролираха подобни со-
циални типажи – крайно, фанатично привързани към някоя партия. 

Вълните, формите и мащабите на социалната, но още повече и на 
политическата конфронтация и патология избиха по недвусмислен на-
чин в непрестанни, оглушителни призиви и тежки заплахи от страна на 
отделни партийно-политически лидери, функционери и активисти към 
обществеността да се избягват и наказват всички случаи на докосване до 
опасна, неизлечимо болна „другост”, както и да се взимат всички необ-
ходими мерки, за да се преустановят връзките, или превантивно да се 
елиминират предпоставките за близост, преки, тесни взаимодействия с и 
влияния от „миризливи” субекти, представители или поддръжници на 
противоположна идейно-политическа идентичност. 

Обществено-политическата патология намери свои пробиви и 
изрази в шумно и силово налаганата политизирана вербалност и пара-
лингвистика не само в неформални, а и в официални контакти, в събития, 
имащи представителен характер и ефект. По тази причина от парламен-
тарната трибуна, на политически митинги и събрания, в делничното – 
свръхидеологизирано и политизирано – общуване между хората посто-
янно се инжектираха в огромни дози апели за дистанциране от, обезми-
рисване на чуждостта. Затова и не на творческата фантазия на безпросве-
тен и политически неграмотен гражданин, а на публично изявени поли-
тически фигури – депутати, партийни лидери и дейци и пр. – се дължи 
внедряването в публичен оборот на термини от сорта на лайномети, как-
то и идентифициране на вражески политически чуждости с названията 
на различни представители на животинския свят, каквито се обидите или 
обвиненията, че политическите опоненти/врагове се крият, или „смърдят 
като порове или като схунксове”, както и със съвършено преднамереното 
уподобяването на политическите конкуренти като крайно неприятни, от-
вратителни, прекалено опасни, заразни и зле миришещи насекоми. 

Освен това необоснованото или произволното оприличаване на 
противниковите доводи, изложения, аргументи и обобщения като „бъл-
воч” инспирира осмислянето, а и преценяването на чуждите дискурси и 
през призмата на техните олфакторни измерения, тъй като бълвочът не 
се асоциира с приятни благоухания или с апетитни консистенции.  

От „амвона” на парламента или от „храмовете” на различни пар-
тийни централи всекидневно и ескалиращо в публичното пространство 
се пласираха и рекламираха най-различни номинации за политическите 
опоненти и противници, които в доста случаи притежаваха и съответни 
одорични квалификации. Паралелно с това, родните политици неуморно 
призоваваха своята партийна членска и електорална маса, а и цялата об-
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щественост да се възмущава, гневи и съпротивлява на миризливи прояви 
на техните врагове. 

В този контекст трябва да се отбележи, че в парламентарни деба-
ти и полемики, в публични прения на представители на конфронтиращи 
се партии непрестанно се лансираха и акцентираха съответни дезодори-
ращи (историята, държавата, гражданското общество, всекидневието, 
манталитетите и социалните маниери на днешните граждани) визии и 
техники за прочистване на социалната среда и за озониране на нейния 
климат. На политически форуми, митинги, хепънинги и партийни събра-
ния почти не се минава без демонстрация и на съответни пречистващи 
процедури спрямо мириса на чуждостта, които публично се лансират и 
артикулират с вербални, символни и други инструменти. А е повече от 
ясно и разбираемо, че подобни визии/техники могат да са както от прав-
но, така и от нравствено, от политическо, икономическо, културно или 
друго естество.  

Разпадът на държавата и обществото се съпровождат и с изриг-
ването на всевъзможни миризми от политическо, икономическо, социал-
ни и културно естество, както и с ерупции на разнородни аромати, свър-
зани с демографски бум на илюзии или химери. При това всячески пуб-
лично се открояват и подчертават разликите между ароматите на нашите 
и одиозните миризми на чуждите социални илюзии, визии и политичес-
ки дела. Собствените идеологически наративи и политически дискурси 
обикновено или задължително се представят пред обществеността и пар-
тийната членска маса като наситени с, и като лъхащи на приятни и бла-
готворни смислови и ценностно-нормативни дихания. В отличие от тях 
чуждите идейно-политически опции винаги се представят като излъчва-
щи крайно неприятни, опасни и дори вредни за здравето на държавата, 
обществото и гражданите миризми, чието вдишване неизбежно води до 
крайно тежки последици, или даже до хронични заболявания, нерядко 
водещи до летален изход за покосените от тях. Така, привикналите с оп-
ределени миришещи идеологии или политически прагматики, се описват 
или осъждат като реални, или евентуални жертви на историческо въз-
мездие, което трябва да възстанови баланса в политическото време и 
пространство, да прочисти духовните и политическите хоризонти, реал-
ности и нрави от такива мирисови инвазии. Затова и появяващите се на 
историческата сцена и политическата арена нови идеологии и полити-
чески формации се саморекламират или искат другите, медиите и граж-
даните да ги представят и оценяват, толерират и легитимират като ефек-
тивни „дезодоранти” на историята, всекидневието, гражданските манта-
литети или маниери на разни генерации. Всяка претендираща за властта 
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партия или гражданска структура гласовито се обявява за очистител на 
пренаситените социална среда и атмосфера с миризмите на другостта. 

Съперничествата, баталиите между разни идеологически визии и 
политически практики изпращат в атмосферата на публичността тежки 
емисии от разнородни символни аромати и миризми, които силно обърк-
ват, смущават и затрудняват гражданите в техните (исторически, всекид-
невни, публични и частно-житейски) ориентации, прояви. В определени 
моменти обаче, тези емисии могат и да обуславят, възбуждат и стимули-
рат особено тежки социални колизии, трансове или до политически хип-
нотични сеанси. В такива случаи попадналите в тях – принудително или 
доброволно – лица, или групи изпитват осезаемо реални, неприятни или 
пък дори и симптоми на фантомни, на остри панически усещания и проя-
ви заради своите обонятелните контакти и сблъсъци с одиозните миризми 
на противоположните по политически вкусове, маниери идентичности.  

Взривовете на партийно-политическата привързаност нерядко 
предизвикват дори крайно неблагоприятни отражения върху междулич-
ностните отношения. Като тежки последици от прекалената политизация 
или свръхидеологазация могат да се посочат и сериозните разриви, пък и 
тежките последици в социалните тъкани на твърде различни, в т.ч. на ко-
легиални, другарски, роднински, даже съпружески или интимни отно-
шения. В резултат на крайна нетърпимост и остра непоносимост към 
идейната другост и партийната чуждост даже се стигна и до солидно ох-
лаждане, а дори и до окончателно прекъсване на изключително стабил-
ни, добри познанства и стари приятелства, както и до тежки и неприятни 
спорове, крамоли и свади между поколенията в родовата/фамилната сре-
да, които в новата (историческа и битова) обстановка се оказват на раз-
лични идейно-политически барикади. В тези преходни времена, наелект-
ризирани обществени нрави се увеличават и разводите. Хора, които ко-
нюнктурно, несъзнателно или съзнателно, принудително или доброволно 
са се преориентирали идеологически, които са сменили – еднократно или 
многократно – партийно-политическата си принадлежност, изведнъж се 
оказват в невиждана, нечувана и невъобразима преди това ситуация. Те 
попадат в капаните или дори сами се превръщат в създадели на нов тип 
аура. В новата си идентичност те вече не искат, не могат или не трябва 
(на публични места и пред други хора) да дишат един и същи въздух, да 
споделят еднакви критерии, ценности норми и практики за социално 
обоняние с онези, които все още са си останали на старите позиции, или 
които са се пренасочили към други идеологически хоризонти, или са 
станали членове, симпатизанти и съратници на съвсем други партийно-
политически формации.  
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Тези радикални, съществени промени в политическите мантали-
тети и маниери на хората в преходните условия и нрави за известно вре-
ме и в конкретни – силно политизирани или идеологизирани – казуси и 
ситуации ги правят много по-чувствителни и по-раздразнителни към на-
личието и въздействието на чуждите одориращи консистенции и субек-
ти. Заедно с тази увеличена политическа сензитивност към миризмите на 
чуждостта, такива хора доброволно или принудително се въоръжават с 
възкресени стари, премодифицирани съвременни, или с напълно непоз-
нати символни инструментариуми, чрез които трябва (дефанзивно, или 
офанзивно) да се съпротивляват и борят срещу всяка другост, която заст-
рашава (потенциално или реално) стерилитета на тяхната атмосфера, 
чистотата, привлекателността и праговете на поносимост, и търпимост 
към дадени миризми от политическо или идеологическо естество. 

Преходната обществено-историческа атмосфера, която изведнъж 
се оказва силно задръстена от всевъзможни идеологически „изпарения”, 
реални или фалшиви партийно-политически аромати или миризми на ор-
ганизирани от тях публични мероприятия, обусловя радикални промени 
в социалното обоняние на различни социални общности. Мощните, не-
контролируеми, а често и продължителни във времето ерупции на опас-
ни и вредни олфакторни консистенции от политически и идеологически 
произход твърде бързо, а и лесно затрудняват, в редица случаи влошават 
и довеждат до възпалителни процеси или сериозни остри хронификации 
на социалното обоняние на големи човешки множества.  

Медиците и психолозите обикновено търсят причините за специ-
фичните отклонения и изкривявания на обонятелните възприятия, на 
мнимите аромати и миризми, на краткосрочните или дълготрайните се-
риозни нарушения в сферата на обонянието преди всичко във връзка с 
особеното влияние на различни стресогенни феномени, на особени типо-
ве на прекомерно възбуждение, на различни по своя произход, естество и 
специфика (временни или протяжни) тревоги, на всевъзможни притесне-
ния, страхове и паники, дори и на резките промени в социалната атмос-
фера или на средата, привична за дадени индивиди. 

Лесно до ума е да се предположи, че всички тези причини и фак-
тори за появата и развитието на клинична какосмия имат и свои превър-
нати форми или въплъщения и в сферата на нейните политически вер-
сии. Затова не е и никак учудващо, че в преломни исторически епохи, ко-
гато пластовете на живота и общественото устройство се преобръщат, 
когато избухват демографски бумове или продължително време се нижат 
разнородни верижни реакции от всевъзможни стресови ситуации или 
неимоверно мащабни пандемии, избухванията – за кратко, или за по-
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дълго време – на различни политически какосмии не са необичайни, ни-
то редки, а често са нормални, даже и закономерни явления. 

В силно конфликтни или екстремални обществено-исторически и 
политически ситуации, или казуси също така могат да експлодират (пора-
ди свръхголямото напрежение) различни социални, в т.ч. политически 
или идеологически какосмии сред хората, които вече започват осезаемо – 
политически, икономически, социално, културно – да се различават, да 
попадат принудително, или доброволно в в колизии, сами да избират съ-
ответни идейно-политически идентичности, които, освен всичко остана-
ло, притежават свои миризми в символно отношение, чрез изповядваните 
и практикуваните от тях ценности и норми, и посредством особените 
„ухания” на рекламирани, отстоявани от тях жизнени светове. 

Въвежданите в оборот идеологически и политически преферен-
ции или табута в този ракурс се оказват неизбежна и неизменна съставка 
на олфакторните конкуренции, баталии, социални нетърпимости, остри 
непоносимости към всяка „чужда” идентичност. Те са едва ли не задъл-
жителна част от арсенала и репертоара на всяка пошла политика.  

Политическото или идеологическото пренапрежение, вкарването 
на почти всичко от историческия и всекидневния живот на хората под 
знаменателя на политическата и идеологическата конфронтация, нетър-
пимост или непоносимост може да обусловят и катализират най-различни 
модалности на социална, политическа или друга какосмия. И това е естес-
твено и неизбежно, защото превъзбуденият човек, т.е. субектът с взриве-
ни емоции, чувства и афекти, с разстроена или разпалена психика, с раз-
винтено въображение и пр., става напълно способен да възприема дейст-
вителността и случващото се в нея по доста неадекватен, често съвършено 
деформиран начин, или в нереални образи и т.н. В подобни ситуации не-
говото социално обоняние може и да не „работи” най-прецизно.  

Внезапно оказалите се в еуфория (заради своите неочаквани и 
шеметни социални алпинизми или политически кариери) лица, както и 
тези индивиди или общности, които съвършено несправедливо, незаслу-
жено и невинно страдат, или попадат в пропастите на социалните траге-
дии и мизерии, в подземията на обществената пирамида, в капаните на 
безнадеждността и отчаянието, съществено и динамично променят свои-
те обонятелни рецептори и реакции към случващото се покрай или със 
самите тях, към държавната власт, политическите елити. 

Същевременно пренасищането на историческото и всекиднев-
ното битие на хората в такива преломни и разделни времена, а и в по-
добни социални среди или ситуации с колосална (реална, или потенци-
ална) взривоопасност за избухване, или поддържане на разнородни со-



302 

циални и многолики политически противоречия, конфликти, колизии и 
драми, или дори трагедии, когато не само на единици, а на стотици хи-
ляди, или даже и на милиони човешки същества житейската съдба се 
преобръща радикално, и в повечето случаи се срутва в неочаквани без-
дни и нежелана безнадеждност, като че ли появата и мощното разпрос-
транение на социални или политически какосмии стават и неминуеми. 
Непрестанните тревоги, притеснения, страхове и дори паники сякаш 
напълно закономерно провокират и галванизират зараждането и бързо-
то развитие на такива какосмии. Това е и неизбежно, защото в гранди-
озно забелязващите се исторически и всекидневни картини на живота, в 
политическите салто-морталета във властта, държавата и обществото, в 
драматичните прекроявания на историческите пейзажи и на политичес-
ките ландшафти, при смрачени и буреносни хоризонти, при траещи с 
десетилетия тежки времена, потискащи обществени реалности, поряд-
ки и нрави социалното обоняние на хората не може да остане спокойно, 
невъзмутимо, необременено и незатруднено от радикалните промени 
във всички сфери на публичния/частния живот на гражданите. То се 
преустройва волно или неволно, а и започва да се адаптира по особен 
начин към това непрестанно и динамично-противоречиво разнообразие 
на (привидно отличаващи се едни от други, ала по дълбоката си същ-
ност еднородни и еднопосочни) процеси и тенденции. 

Зашеметен и объркан от динамиката и разнообразието на връхли-
тащите го явления, процеси, тенденции или значими за него събития, чо-
век се оказва силно притеснен, резигниран или депресиран. Той не се чув-
ства готов или напълно способен да отговори и противостои на засипва-
щите го лавини от драматични и драстични промени в живота. Калейдос-
копично въртящите, изменящите се реалности и нрави го уморяват. От 
даден момент той вече не може толкова внимателно да ги следи, рацио-
нално да ги осмисля, емоционално спокойно да ги издържа, както това е 
било привично в началото на тези процеси, когато такъв човек е притежа-
вал достатъчно силна, устойчива на сътресения, спокойна психика, соли-
ден и издръжлив морално-политически дух, но и по-силна воля. 

Принудителното му въдворяване в подобна, неприятна за него 
среда, атмосфера е свързано и с развитието в неговата душевност и пове-
денческа стратегия или тактика и на разнородни какосмийни феномени и 
инструменти, на който той илюзорно разчита да му помогнат в твърде 
сложната ориентация в непознати, неестествени за него ситуации.  

Ако медиците и психолозите доказват, че различни симптоми 
или проявления на какосмията се причиняват и от временни, или от хро-
нични заболявания на различни органи на човешкото тяло, или на чо-
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вешката психика, политолозите, социолозите и психолозите на полити-
ката трябва да предполагат, че социално-политически какосмии са и на-
пълно възможни, дори неизбежни при развитие на тежки симптоми и 
процеси на боледуване на обществено-държавния организъм, или този на 
отделни политически субекти и институции.  

Що се отнася, например, до партийно-политическите субекти, 
може с голяма сигурност да се твърди, че подобни какосмии се явяват в 
тяхното битие както в началото, при изгрева и възхода, така в края, при 
агонията и историческата смърт на тези субекти. В първия случай безгра-
ничните и неудържимите еуфории или прекомерните претенции и очак-
вания могат да се съпровождат и от доста нереалистично усещане и пре-
ценяване на процесите, реалностите и нравите в конюнктурата, или в да-
лекосрочна перспектива. Незапознати, неопитни, но ламтящи за власт и 
облаги, подобни субекти обикновено привиждат знаците и свойствата на 
окръжаващата ги среда като благотворни за техните начинания, поради 
което се отличават и с известен наивитет при опознаването, разпознаване-
то и обяснението на политическите аромати/миризми на отделни иден-
тичности. Тяхното втурване в историята, политиката ги въвежда в друг 
свят на социални мириси, които те възприемат и оценяват преди всичко 
от гледна точка на своите нужди и цели. За разлика от него обаче, при 
втория случай амортизацията на социално-политическия организъм, пос-
ледиците от неговите увреждания и заболявания, износването на психи-
ката, изчерпването на социалното въображение, прекратяването на елас-
тичността и сервилните услуги на историческата или социалната полити-
зирана памет и т.н. са доста солидни причини и фактори, които провоки-
рат и стимулират развитието на какосмии. Затова и твърде малко полити-
чески субекти – лица, групи или институции – са способни на известна, 
или още повече на преклонна възраст адекватно да разпознават и реагират 
на обонятелните провокации или констелации на обкръжаващата ги среда 
и живота. Това обаче съвсем не е желязна закономерност, нито непреодо-
лима тенденция в политическия живот. Има немалко партийни фигури, 
които (именно в резултат на доста продължителното си пребиваване в 
обществено-политическия живот) се оказват и с много добре изградено и 
развито социално-политическо обоняние към ароматите и миризмите на 
истинските, или на фалшивите неща от живота на тяхната държава и об-
ществата им. „Старите вълци” в политиката обикновено са привикнали с 
наличието на разнообразни социални миризми, с тяхното навременно и 
ефективно разпознаване и обяснение, както и с изнамирането на публич-
но приемливи визии и средства за тяхното „дезодориране”.  

Тежко или хронично болният социален/политически организъм 
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губи за известно време, а понякога дори и завинаги своите олфакторни 
способности. Неговите социални и политически обонятелни рецептори 
не само се смаляват количествено, но и качествено се деформират; за-
почват да възприемат обонятелните консистенции в нереални схеми, до-
зи и образи. Това нерядко води до развитие на съответни политически 
илюзии за мириса на времето, ситуацията, контекста, ролята и значение-
то на конкретни събития и фигури, а понякога даже и до появите или 
влиянията на тежки, дълготрайни, трудно или напълно нелечими халю-
циногенни епизоди, от които техният субект се чувства и още по-лошо. 

С уплахата за настъпване на фиаско, на края на дадена полити-
ческа история или кариера, на която субектът много държи и силно цени, 
с негативните преживявания или с ужаса, че трябва да се раздели (мо-
ментно или завинаги, безвъзвратно) с властови привилегии, облаги и бо-
гатства, с които той е привикнал, такъв човек обикновено започва да 
привижда и „надушва” във всеки друг, особено в неговите критици, опо-
ненти, явни или прикрити врагове, във всяка заслужено изречена или 
случайно изтървана дума, във всеки озадачаващ го жест или мимика, във 
всяка неясна, но за него ясно подразбираща се (какво злокобно намере-
ние крие) постъпка и т.н. всевъзможни и гибелни заплахи, които естест-
вено пораждат у него глождащи го съмнения, терзаещи го колебания, ре-
зерви в обективността и достоверността на това, което в този момент 
вижда, а и което е извън неговото полезрение.  

При тези казуси субектът, предразположен към или вече похитен 
от политическа какосмия, се оказва и със силно деформирани социални, 
политически и идеологически рецептори за произхода, същността, харак-
тера, особеностите и функционалната значимост на внезапно появяващото 
се, или на отдавна развиващото се в живота и събитийността на истори-
ческо, всекидневно или персонално-житейско-биографично равнище. Той 
нюха, души, възприема, осмисля и оценява всичко, присъщо на публичния 
или частния му живот, през призмата на вече деформираните си обонятел-
ни рецептори. Това неизбежно го води до формиране и форматиране на 
крайно неверни, субективни или силно субективистични преценки за 
всичко, което се случва в неговия жизнен свят, за всичко, което отвън, или 
отвътре го предизвиква, гнети, плаши, или дори напълно го „гипсира”.  

Медицината и психологията доказват по най-убедителен начин 
как в резултат на тежки травми по главата, поради увреждания в отделни 
дялове на мозъчните полукълба, при продължително боледуване, при мно-
го силни психически преживявания, нерядко и дори при елементарни ви-
русни, грипни заболявания може да се стигне и до доста сериозни измене-
ния в статуса на обонянието на поразените (от такива състояния) лица.  
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Подобна симптоматика може да се забележи не само в нейните 
реални или буквални въплъщения при разнообразни травматични и бо-
лестни увреждания на здравето, или на психиката на човека. Тя може да 
бъде така също солидно идентифицирана и в нейните опосредствани, 
превърнати, или дори символни измерения, или реализации. 

Така например, много сериозни, еднократни или многократни 
травми „по главата” на държавата и гражданското общество могат да 
предизвикат както моментни, така също и дълготрайни изменения в со-
циално-обонятелната ориентации и реализации на лица, или дори на го-
леми социални общности, на различни политически и други елити, на 
представители на политически, социални, културни, икономически и 
други структури или организации. Тежко „ударените” политически, ико-
номически, културни и други елити също могат (моментно или за доста 
продължително време) да изгубят своята нормална социално-обонятелна 
чувствителност и реактивност към случващото се покрай, или със самите 
тях, като същевременно демонстрират изкривени в образите и тълкува-
нията си възприятия и публично неадекватни изяви. Уплашени до смърт, 
че могат да изгубят своите властови статуси, привилегии и облаги, таки-
ва елити „подушват” във всичко, което реално или въображаемо оспорва 
тяхното присъствие и влияние, властта им в държавата и обществото, 
крайно неприятния мирис на нещо лошо, зло или опасно.  

Разграждането, скоротечният, безнаказан и продължителен в со-
циалното време и пространство разгром на държавата, дискредитацията 
на държавността, а и на отделни нейни институции или знакови предста-
вители могат да обусловят и поддържат неочаквани и доста тежки изме-
нения в социалната чувствителност на гражданите към тях, но същевре-
менно да се отразят и на тези на държавната администрация или бюрок-
рация. Всеки гражданин, който по някакъв повод се е сблъсквал с ки-
тайската стена на бюрокрацията, превъзходно знае какви одиозни ми-
ризми се стелят и витаят в тези ведомства. 

Известна част от тези твърде сложни, противоречиви, недоста-
тъчно осъзнати, но най-често драматично преживени процеси и тенден-
ции може да бъде и органично, или символно обвързана със социалното 
обоняние на хората, с техните възприятия и оценки за миризмите на ис-
торическото миналото, на актуално случващото се или предстоящото в 
държавата и обществото като цялост, или на отделни техни равнища. В 
динамично променящият се исторически/обществен климат, при неу-
държимо и безконтролно замърсяване на политическата аура с всевъз-
можни мирисови консистенции, при непрестанна кондензация на разно-
родни изпарения от разложение, агония на едни, или от зараждане и раз-
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витие на други социални, политически, икономически и културни фено-
мени не е трудно да настъпят някои – моментни, конюнктурни или доста 
продължителни – мутации в социалното обоняние на гражданите, които 
да не могат вече съвършено адекватно да разпознават, анализират произ-
хода, същността и предназначенията на тези миризми. 

Моментното или продължителното увреждане на „мозъчната 
дейност” на отделни макро-социални субекти, каквито са държавата и 
нейните политически институции, също може да предизвика известни 
промени в обществено-политическата сензитивност, в т.ч. и в нейните 
обонятелни прояви към конкретни фрагменти на събитийността. По-горе 
споменахме за администрацията или бюрокрацията, която нерядко се от-
личава с особен нюх, с прекалено болезнена и раздразнителна обонятел-
на чувствителност към потребностите и интересите на отделни лица или 
на социално-уязвими общности. Това донякъде е неизбежно и обяснимо, 
защото в горните етажи на държавата, във висините на обществото ат-
мосферата обикновено е и по-различна от тази в техните долни сфери. 
Кабинетите на управляващите никога не може да се сравняват с работни-
те места на простолюдието, нито неговите одориращи съставки пък да са 
идентични с тези на редовите хора, макар че в такива кабинети може да 
има и пренасищане в пъти повече с опасни или зловредни за нравстве-
ността, законността, социалното разбирателство, демокрацията и хума-
низма одориращи консистенции, както и с продължително, или дори за-
винаги приспана, или (което е и още по-лошо) с извратена социална обо-
нятелна сензитивност, а и затова властниците понякога доста късно „по-
мирисват” заплахите за техния статус. 

Твърде често неопитни или – обратното – дори рутинирани по-
литици се заблуждават като смятат, че с отделни, епизодични, временни 
и частични „пулверизирания” на общественото съзнание и на масовата 
психика (с удобни за тях визии) могат да излъжат обществеността. Те си 
въобразяват, че предложените или натрапените от тях дезодориращи 
средства и прийоми ще са способни да издържат доста продължително 
време, без да отчитат факта, че в бурни времена смисловите и ценностно-
нормативните миризми на такива опции обикновено са прекалено нет-
райни, неустойчиви, лесно летливи, силно изменчиви.  

След като е възможно даже при обикновени простудни заболява-
ния да се създават и развиват различни предпоставки за девиации и де-
формации в обонятелната чувствителност на хората, какво пречи анало-
гични процеси да стават и на обществено ниво. А преломните, преходните 
обществено-исторически времена винаги създават многобройни „провет-
риви” места и ситуации, неизбежно са свързани с мощни течения в исто-
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рическата и социалната атмосфера, които определени социални организми 
не могат да понесат. Затова в историята на злополучния ни преход към де-
мокрация може да се видят доста примери не само за дребни настинки, но 
и за тежки, дори смъртоносни пневмонии на определени партийно-
политически субекти, които не издържат на капризите и превратностите на 
обществено-историческите процеси, тенденции, реалности, нрави.  

Същевременно, редица пръкващи се нови партийни организации 
или елити не приемат насериозно наличието на големи рискове, свързани 
с обществено-историческите климатични промени, и си въобразяват, че 
социално-политическото им обоняние изобщо не е застрашено от опас-
ности, или че не е подвластно на радикални изменения. Такива организ-
ми – с прекалено социално-историческо самочувствие, с нереалистично 
самомнение и със силно отслабен имунитет – обаче, могат твърде лесно 
да се разболеят или да попаднат под неблагоприятните и опасни въз-
действия на мощно ширещи се „грипни” пандемии от исторически, со-
циален, политически и чисто културен произход. 

Медицината и психологията удостоверяват, че в началния (инку-
бационния) период дори на леки, простудни заболявания често могат да 
се наблюдават симптоми на нарушения на обонянието, които понякога 
могат са свързани с временно запушване на носните кухини от повише-
ното количество произведени секрети, но друг път и с рязка промяна в 
чувствителността на олфакторните рецептори към различни видове ми-
ризми. При втория случай обаче, става дума за двустранен и специфичен 
процес, при който след прекарване на такова заболяване се констатират 
признаци на влошено обоняние, докато в началната му фаза се регистри-
рат тъкмо противоположни симптоми – на засилена обонятелна чувстви-
телност, дори и на свръхчувствителност към отделни миризми. 

Твърде важно, обаче, е и да се отбележи, че влошаването на със-
тоянието и функционалните капацитети на човешкото – персонално, или 
пък групово – обоняние много често не се развива напълно самостоятел-
но, без абсолютно никаква връзка с каквито да са други нарушения и де-
формации на сетивността. По тази причина, например, може доста често 
да се забелязва как появата на определена симптоматика за аносмия или 
какосмия се съпровожда и от наличието на известни признаци на агуезия, 
т.е. загуба на вкусов усет. 

Тази закономерност или странна тенденция всъщност може да се 
забележи и при боледуването на социалните организми – политически 
елити, партии, институции и т.н. Свидетели сме как през годините на 
тежкия и злополучен преход към демокрация, при непрестанното разви-
тие на различни исторически и обществени „болести и пандемии” поли-
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тическото, а и социалното обоняние на много партийно-политически су-
бекти рязко влошава своя статус, а и патос след „прекарване на такива 
заболявания”, макар че в началната фаза на тяхното развитие притежава 
тъкмо противоположната симптоматика.  

Впрочем, деформацията на социално-политическото обоняние на 
гражданите се съпровожда нерядко и от съществени промени в техните 
вкусови интереси и усещания към случващото се в обществено-исто-
рическата действителност, социалните практики. И без кой знае какви 
сложни лабораторни уреди и експериментални методики, а дори с обик-
новени човешки сетива може да се наблюдават случаи, при които прину-
дителното или доброволното запушване на социално-политическите 
„носове” на конкретни групи граждани водят до доста радикални моду-
лации във вкусовите им ориентации и реакции към политиката изобщо, 
към определени нейни институции, събития или дори фигури. Нежелае-
щи да възприемат повече съответни „дози ухания” на политическите ре-
алности и нрави, такива субекти обикновено представят, обясняват и 
тълкуват последните като прекалено блудкави, солени, кисели, горчиви, 
лютиви, неприятни, непоносими по вкус. 

Разбира се, подобни специфични констатации или присъди се 
изразяват чрез съответни вербални средства и прийоми. Нерядко обаче, 
на помощ на политическите дискурси или на политизираната реч се 
„притичват” разнообразни паралингвистични арсенали и репертоари 
(жестове, мимики и др. под.), чрез които се увеличават и ефектите на 
публично, или междуличностно депозираното по повод на дадени соци-
ални „ухания”. Съвместното използване на подобни разнородни сетивни 
образи и послания, естествено, не само разнообразява, но и съществено 
покачва „поразяващата мощ” на сигналите, а с това облекчава постигане-
то на своите цели, а и затруднява тези на опонента и врага.  

Особено в инкубационните периоди (както се случва и с човеш-
ките организми) в социалните тела и психики също могат да се предиз-
викат известни поражения в статуса на социалното обоняние, а оттам в 
политическия, или пък в психичния патос на хората. Типична за подобни 
начални етапи на някои заболявания изострена, повишена обонятелна 
чувствителност, може да бъде забелязана и на обществено-историческо 
равнище. Затова, ако се замислим по-дълбоко, ако си припомним по-ясно 
и по-мащабно картини от подобни екстремални обществено-исторически 
ситуации, неминуемо ще съзрем ред сериозни промени в олфакторния 
статус на отделни лица, но дори и на цели социални групи.  

Най-осезаемо присъствието и влиянието на тази двойствена за-
кономерност или тенденция можем да забележим, например, в различни-
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те видове избирателни кампании – за национален и европейски парла-
мент, президент и органи за местно самоуправление. В началната фаза, 
т.е. в инкубационния период на разпалването на политическите страсти, 
на ескалацията на идеологическата конфронтация, при щурмуването на 
обществения организъм като цяло или на отделни групови тела от елек-
торално естество можем да наблюдаваме видимо покачване на нивото на 
политическата чувствителност и реактивност към сигналите – „вируси-
те” на предизборните платформи и кандидатските листи, лансирани или 
прокламирани от различните участници в съответната кампания. Тази 
чувствителност може нерядко да се изрази дори в особено силно разд-
разнителната свръхчувствителност на отделни партийни организми и 
техни знакови представители, които стават твърде внимателни, придир-
чиви, раздразнителни и обидчиви, но същевременно и крайно неприми-
рими към всичко, което в момента е публично казано по техен адрес. 
Знаменателен в този казус е фактът, че в предишното (на изборната кам-
пания) време и политическо битие, тези организми не се отнасят по съ-
щия начин към не по-малкото на брой и не по-леките по своята тежест 
подмятания, упреци, критики, обвинения и обиди. 

Очевидно, че в ситуация на болестна треска, но понякога дори и 
на епизодично изпадане в бълнуване, стресов статус и патос, такива пар-
тийно-политически организми преживяват силни промени в своя соци-
ално-обонятелен капацитет към „уханията” или миризмите на околната 
среда, към телесните „аромати” на своята, или на чуждата „плът”.  

И ако медицината, или психологията дава конкретно название на 
подобен феномен, т.е. на такава рязко изострена, а и силно реактивна чувс-
твителност на обонянието – хиперосмия, то няма ли да бъде резонно в на-
шия случай и на политологическо поле да говорим/пишем и за съответна 
политическа хиперосмия, която реално демонстрира по различни начини 
своето присъствие и въздействие в конкретни ситуации, но и форми?!  

Впрочем, симптоматика или феноменология на подобна хипе-
росмия може да забележим съвсем не само или единствено при провеж-
дане на избирателни кампании. Доста нагледно такива признаци или ка-
зуси можем да наблюдаваме и при разнородни конфликтни ситуации, 
които се разиграват между противостоящи се партийни субекти, или във 
вербалната и поведенческата баталия между техни елити, а даже и вътре 
в тях. В такива – напрегнати по социално напрежение, с взривена атмос-
фера и с разлютени взаимоотношения – критични и екстремални ситуа-
ции често може да се видят признаци на политическа и силно политизи-
рана хиперосмия към другостта, независимо дали тя е свързана с напъл-
но чужда, външна партийно-политическа идентичност, или с вътрешно-
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партийна, конкурентна, или набедена за такава (персонална, или групо-
ва) самоличност. Във всеки един от тези казуси може да възникнат и да 
се развият доста сериозни симптоми и реакции от хиперосмийно естест-
во, някои от които са лесно, други – по-трудно видими.  

Своеобразни пикове на такава флагрантна политическа хиперос-
мия в обществено-политическия живот можем да забележим, например, 
при перманентното избухване на антикомунистически страсти или при 
граждански несъгласия, недоволства, протести и съпротиви срещу опре-
делени неолиберални политически проекти и практики – примерно, сре-
щу сондирания за шистов газ, ГМО-култури, ограничаване на личните 
права и свободи чрез контрол на виртуалните пространства, екологичес-
ки блокади на окупирани защитени природни територии с редки расти-
телни видове, в които пазарната стихия и неолибералният бяс за повсе-
местни и оптимални печалби слагат тежката си ръка. 

В подобни съпротивителни акции и граждански мероприятия 
често виждаме сблъсъци на разнородни и противоречащи си политичес-
ки манталитети и маниери, които са олицетворения и въплъщения на ан-
тагонистични – по своя генезис, характер – социални обоняния. 

Медиците и психолозите обаче ни разкриват и още нещо, което е 
доста интересно, но което също така може да бъде разгледано и през приз-
мата на нашето изследване. Става дума за любопитния (за незапознатия с 
подобни странности на човешкия организъм) факт, че влошаването на ста-
туса на обонянието нерядко „върви ръка за ръка” и със съответно наруша-
ване на нормалното функциониране на вкуса, на неговите рецептори. 

Впрочем, подобно едновременно, а пък и съвместно влошаване 
на обонянието и вкуса няма как да не е добре познато на всеки човек, 
който (все някога) е преболедувал грип или някакво – по-леко, или по-
тежко – друго заболяване. А пък и такава „задружна” симптоматика на 
влошено обоняние и вкус фактически присъства при редица болести. 

Както в медицинската практика, така също в политическата па-
ралелното нарушаване на обонянието и вкуса съвсем не означава незави-
симо, абсолютно едновременно деформиране, т.е. синхронно отклоне-
ние, а и в една посока на двата типа рецептори. Възможно е тежкото 
влошаване на статуса на обонянието да се съпровожда и с по-леко, или 
дори с едвам усещащо се нарушаване на дейността на вкусовите рецеп-
тори. Обаче, може да има и случаи, при които сериозното влошаване на 
обонянието протича едновременно и с по-тежко, или дори и с плашещо 
субекта губене на неговия нормален вкус. Подобно на медицинските ка-
зуси, и в политиката нарушенията на социалните вкусове често могат да 
са причинени или временно съпроводени от известно – частично, или 
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пълно – влошаване на статуса на социалното обоняние на техния – зара-
зен и намиращ се в инкубационен, във върхов, в краен, или даже и в 
следболестен период – социален субект. 

А подобна симптоматика е присъща нерядко и при съответни на-
рушения на политическото здраве, или на социално-политическата пси-
хика на някои политически организми. Тук много по-важното е да посо-
чим поне два и то най-общи примера на такава феноменология. 

Първият пример или казус се отнася до ситуации, при които де-
фектите в социалното обоняние на политическия субект са предшествани 
или последвани от нарушения на неговите вкусови усещания, или реак-
ции спрямо естеството на социалната среда, на особеностите на социал-
ната ситуация, или обстановка, или пък спрямо моментната смислова, 
или ценностно-нормативна „консистенция” на противостоящия му 
„обект”. В подобни състояния субектът – който осъзнато или несъзна-
телно, повече, или по-малко страда от деформация на социално-поли-
тическото си обоняние, и който възприема, или реагира по неадекватен 
начин, – може да действа по крайно изопачен, неприемлив, дори отвра-
тителен, или извратен начин. Той е способен публично или междулич-
ностно да прояви солидна, или абсолютно пълна липса на необходимия 
за подобен момент социален вкус, или такт за потребното (ментално, 
емоционално, или поведенческо) реагиране. Той сякаш е изгубил крайно 
нужния или наложителния за подобни ситуации и фабули социален вкус, 
чрез който да демонстрира релевантно – на обстановката – поведение. 
При такива неадекватни прояви такъв субект може и да покаже на други-
те – сродни и подобни, или различни, и чужди нему – субекти, че страда 
от частична и временна, или от пълна, и постоянна безвкусица на своето 
поведение в аналогични, или в отличаващи се една от друга социални ре-
акции, или при различни модуси на поведенчески фабули. 

Това може да проличи и по различни начини, един от които е 
въпросният субект да демонстрира безвкусица на своите емоционални 
отношения и вербални прояви като вместо да прояви нужния такт или де-
ликатност, удостои своя – реален, или мним – опонент, или противник с 
вербални, афективни, или поведенски изяви, които могат/трябва да се раз-
читат от другите участници, или свидетели на ситуацията като пренебре-
жение, омаловажаване, несъобразяване с реалностите, нравите и обноски-
те между субектите. В този казус субектът с влошено обоняние и вкус 
може да лансира такава неадекватна емоционална и поведенческа „про-
дукция”, която се да олицетворява, осъществява чрез посредничеството 
на твърде слаби, анемични и дори осезаемо „анорексични” постъпки. 

В аналогични казуси политическият субект с влошено обоняние и 
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вкус реално демонстрира определен, при това обикновено повече или по-
малко неадекватен на естеството на контекста, или на развоя на ситуацията 
и драмата, занижен вкус. Неговите социално-вкусови рецептори сякаш не 
„улавят” цялата сложност, не възприемат значимостта на случващото се 
между действащите лица в конкретната обстановка, или поне му придават 
незначителен вид, несъответстваща роля и силно занижена стойност.  

При конфликтни, критични, драматични и екстремални ситуа-
ции, които изискват сериозно и енергично участие от страна на подобен 
субект, той може да прояви видимо равнодушие, смущаваща лежерност, 
непонятно безхаберие или пълна пасивност, които силно объркват, въз-
мущават и ядосват участници в и свидетели на такава фабула. В ситуа-
ции, които изискват сериозни идеи, силни думи, ярки чувства и активни 
действия, политическият субект с подобни – обонятелни и вкусови – 
аномалии или деформации е склонен, или способен поведенчески да 
„сюрпризира” с банални идеи, невзрачни и елементарни слова, с повех-
нали или обезцветени емоции, и с омаломощени постъпки. Той предлага 
блудкави, безсолни, непривлекателни, неароматични и, естествено, сил-
но несъответстващи на условията, поведенчески изяви, като с това си по-
ведение неизбежно предизвиква в другите участници и свидетели ред 
въпроси дали прави това напълно умишлено или пък то не е плод на съв-
сем неосъзнато негово проявление в този момент.  

Вторият пример или казус, обаче, се отнася до противоположен 
тип поведение. При него субектът с нарушено обоняние и вкус може пуб-
лично или неформално, междуличностно да демонстрира неадекватен 
вкус, изразяващ се в ненужно излишество на лансираната (в съответната 
ситуация или фабула) афектна и поведенческа „продукция”. Има истори-
чески или всекидневни политически ситуации, при които такива субекти 
са способни да или сякаш изпитват вътрешна потребност – изглеждаща в 
конкретни случаи като изпълнение на задължение, – да „засипват” своите 
опоненти с абсолютно ненужни, често обидни, унизяващи честта и дос-
тойнството им пресилени, пикантни или предизвикателни слова, с неадек-
ватни жестове и мимики, с разиграни артистично, но и хиперболизирано 
емоции, с прекомерно силови за обстановката поведенчески реакции. В 
подобни ситуации и фабули, въпросният субект „сервира” на своя – реален 
или мним – опонент, критик и противник изобилно меню от цветисти, пи-
кантни изрази, нерядко и прекалено солени, или пък с горчив привкус фра-
зи. Той демонстрира частична или даже пълна неспособност да „подуши”, 
както и да „вкуси”, прецени какво точно е нужно, в каква мяра да е то за 
конкретната ситуация и при даденото състояние на неговия опонент. 

В съвършено обикновени, често банални ситуации такъв – увре-
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ден в обонянието и вкусовите си анализатори – политически субект ся-
каш напълно съзнателно и натрапчиво се стреми да „оригиналничи”, да 
се показва като неординерна личност, която не се съобразява с трафаре-
тите за подобни ситуации, а иска да впечатли другите с нещо неочаква-
но, неадекватно, несъразмерно, ненужно, но и винаги пресилено за даде-
ния казус. Да не бъде като другите, да демонстрира особен социален вкус 
или социално обоняние, или пък и двете в тандем, каквито останалите 
нямат в ситуацията и не считат за редно да проявяват публично – за него 
като че ли се превръща във фикс-идея за изявите му. И този му комплекс, 
тази му мания неизбежно провокира „верижни реакции” от въпроси дали 
такъв поведенчески стил е подсъзнателно, неосъзнато или съзнателно 
мотивиран; дали той не вреди на обществото, държавата тогава, когато е 
полезен за дадения човек.  

Публичната или неформално-междуличностната изява на такъв 
„стил” може да има и два диаметрално-противоположни модуса на реа-
лизация. От една страна, политическият субект (с паралелно нарушени 
социално обоняние и политически вкус) може да пласира неосъзнато или 
преднамерено своята „продукция” като слага акцент най-вече върху соб-
ствената си персона. В такъв случай всичко, което той демонстрира в 
конкретната ситуация и при разиграващата се фабула, следва да открои, 
подчертае или осезаемо да покачи социално-политическата цена на него-
вата особа, при което „другите” и особено опонентите, или противниците 
трябва да играят ролята на страничен фон, или на декор.  

От друга страна обаче, такъв субект може да пренася ударението 
върху собствената си персона не пряко или не забележимо, а преди всич-
ко върху личността на своя – реален, или мним – опонент, критик, про-
тивник или враг. Всичките му вербални, афективни, волеви и поведен-
чески прояви следва да се видимо и акцентуирано ориентирани към дру-
гостта или чуждостта, да я демаскират, дискредитират, дискриминират 
или реално, или символично да я репресират, дори да я екзекутират пред 
сетивата на публиката, като по такъв начин и косвено подсещат за това, 
или умишлено да скриват кой именно стои зад всичко това, кой е кукло-
вод на марионетките в тази ситуация или в разиграващата се драма.  

В политическата сфера или дейност може дори да се стигне и до 
доста тежко, а и неблагоприятно развитие на прекалено тясно, пристрас-
тно или фанатично ангажирания с определени политически фикции, или 
сценарии субект, при което уврежданията на неговото социално обоня-
ние и политически вкус да предизвикват или да се съпровождат и от 
влошаване на статуса, от затрудняване на нормалната функция и на ос-
таналите му политически сетива. В подобни ситуации субектът може да 
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демонстрира временно и частично, или постоянно, тотално отсъствие на 
всякаква нормална чувствителност към другите, към социално значимите 
ценности, към обществено-полезните порядки, нрави, при което даже да 
не изпитва никакви угризения на морално-политическата си съвест. В та-
зи крайна степен и форма на увреждане или на загуба на политичестките 
си сетива такъв субект може публично или неформално, междуличност-
но да демонстрира и особен тип политическа или социална паралгезия – 
тип заболяване, при което болезнените усещания се възприемат и пре-
живяват като приятни. А е ясно, че това заболяване може да се проявява 
или като особен политически мазохизъм, или като политически садизъм. 
Има политици, които с огромна наслада очакват, а и преживяват някои 
колизии и трудности в дейността и живота на своите/чуждите партия, 
или на лица от обкръженията си, надявайки се не само да ги преживеят, 
но преди всичко и да се възползват добре от тях.  

Освен това и исторически, социални или политически травми на 
индивидуалната, груповата или обществената памет, които дълго време 
са престоявали в летаргично състояние, при новата (взривена от резки 
промени, противоречия, конфликти и драми) ситуация могат да окажат 
неблагоприятно влияние на персоналната и социалната психика със сво-
ето разбуждане и многопосочно действие върху жизнените светове на 
хората. Отново препрочетената, преосмислената, преоценената официал-
на/апокрифна история на държавата и обществото често предлага съвър-
шено различни олфакторни проекции и наративи, които понякога остро 
конфронтират с официозно декретираните и налаганите визии. Преди заб-
ранената, преследваната памет сега започва да ухае много силно в новите 
условия, а предишната официозна памет постепенно бива упреквана и 
разкривана като излъчваща неприятни, опасни и зловредни миризми от 
всички пори на държавата, обществото. 

„Развинтеното” историческо и социално въображение на някои 
политически субекти също може да провокира или да се превърне в жер-
тва на олфакторни смущения. Визиите, които такова въображение създа-
ва и публично разпространява, са свързани и с разнообразни картини на 
противоборство между различно „ухаещи” жизнени светове и сценарии. 
В тези иконографии от „чуждостта” винаги се излъчват неприятни и 
вредни миризми, а пък от „азовостта” следва неизменно да струят чисти, 
свежи, опияняващи и пленяващи аромати. Пътищата на историческите 
перспективи и ретроспективи придобиват различен мирис.  

Обществено-историческата адаптация, аклиматизация на соци-
ално-политическите организми се нуждае от сериозно, последователно и 
дълготрайно историческо „закаляване” без което тези организми могат 
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да станат и лесна плячка на разни заболявания. Умелият избор и стрикт-
ното прилагане на широкоспектърен комплекс от възможно най-разно-
родни и предполагаемо доста ефективни „медикаментозни и други тера-
пии”, с които се стабилизира имунитетът на политическите организми, са 
гаранция за тяхното историческо дълголетие, социално здраве и публич-
на изява. 

Преходът доказа, че много партийно-политическите формации са 
неподготвени за тежките времена и реалности. Фактът, че в България по 
едно време има над 480 политически партии, от които са останали нем-
ного, е показателен и за имунитета им, за предразположението им да 
прихващат „вируси и бацили на грипни вълни, пандемии”, както и много 
тежко да ги прекарват, като при това една огромна част от такива боле-
дувания завършват и с трагичен, т.е. летален край за цели елити и пар-
тийни формации. Няма и как да бъде другояче – чумното време и чум-
ната атмосфера винаги изискват подобни жертви!  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ето че стигнахме до края на нашето пътешествие в един, сякаш 
съвсем непознат проблемно-тематичен континент, в който досега не е 
стъпвал първопроходчески крак или конквистадорски ботуш на изследо-
ватели от сферата на родното обществознание. Няма как да не се радвам, 
че правя пионерските стъпки по тези непознати територии, а същевре-
менно и да не изпитвам известни притеснения дали съм свършил всичко 
както трябва, дали съм вървял в правилната посока и дали съм стигнал до 
„крайните истини”. И това, струва ми се, е напълно естествено и законо-
мерно, даже и неизбежно, защото откритието на нещо съвършено ново и 
непознато винаги предполага специфичен трепет, в който едновременно 
се носят във вихрен танц и радостта, и неудовлетвореността, и щастието, 
и вътрешните съмнения, колебания, или подозрения дали всичко е наред. 
И както при всички останали подобни пътешествия, или приключения, 
така и в този случай видяхме съвършено необичайни, пък и непознати за 
всекидневния разсъдък неща, които изпълват съзнанието ни с различни 
въпроси, но и ни предлагат особени отговори. 

Естествено, въпросите са винаги много повече, а, вероятно, и по-
сложни от моментно даваните отговори; просто защото над отговорите 
винаги тегнат сенките на достигнатото равнище на знанията, на социал-
ната мъдрост и опитност на техния субект, докато във въпросите отекват 
или се виждат много повече недостатъците, празнотите в знанията, несъ-
вършенствата на опита, релативността и даже предстоящите корекции, 
постижения на мъдростта. 

Осъзнахме колко неправилна и несправедлива е традицията в 
нашите обществени науки, според която доверие и предимство се дава 
най-вече на две сетива – зрението и слуха, – докато на другите три, които 
са не по-маловажни за нормалното съществуване на човека, – обоняние-
то, осезанието и вкуса – сякаш изобщо не се полага необходимото вни-
мание, нито се проявява сериозен, а и последователен интерес за опозна-
ването на техните особености, за разгадаване на техните потайности, за 
оползотворяването на техните неосъзнати капацитети за корекция и усъ-
вършенстване на политическия живот. 

Може би, известни успехи в този контекст има по отношение из-
следването и експлоатирането на осезанието, най-вече през призмата на 
неговата проявеност в сферата на невербалната комуникация, която се 
използва доста мащабно в политическия живот. Макар че и политическа-
та тактилност също не е достатъчно многостранно анализирана.  
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За съжаление обаче никакви обнадеждаващи или положителни 
приказки не могат да се чуят, видят или прочетат относно подобни диск-
ретни, но и много съществени ангажименти на човешкото обоняние, а 
още повече пък и спрямо ролята на човешкия вкус в обществено-по-
литическия живот. Освен, разбира се, ако не говорим за гуроманските 
подвизи или чудодейства на политиците, които винаги се радват на доб-
ра храна и отлични напитки; които вписват, макар и тихомълком, задо-
воляването или пренасищането на своите вкусови склонности и стран-
ности в публично неоповестения катехизис на властта. Още повече, че 
каноните на този конфиденциален катехизис не се отнасят до, или не се 
полагат на простолюдието, което обичайно се тъпче с нискокачествени и 
вредни храни, поради което неговите вкусови критерии донякъде са по-
недоразвити, или по-нисши в сравнение с тези на властниците и управ-
ниците, които разполагат и с „мляко от пиле”. 

Може би именно затова (да не би да възпламенят опасна за тях 
завист или недоволство) политиците никога не обичат да говорят или 
пишат за своите чутовни кулинарни подвизи и съблазни, грехове и не-
виждани престъпления спрямо количествата на погълнатите от тях про-
дукти. А една история за гастрономическите завоевания, триумфи или 
падения на политиците със сигурно би придала съвсем различно израже-
ние и съвсем друго значение на политическия живот. 

Когато нещо се съзре или чуе за първи път, тогава обикновено 
човек е често твърде готов или склонен да го осмисля и „обзавежда” с 
привичните си знания за – съвършено други, но добре познати му, – не-
ща. Така най-вероятно се случва и с хората, които обикновено се впечат-
ляват прекалено силно от новости или изненади за тяхната оптическа, 
или акустична дейност, но съвсем не се замислят, или трогват, когато та-
кива иновации, или неочаквани изненади им „сервират” обонянието, осе-
занието, или вкуса в тяхното прозаично или „епично” всекидневие. 

Както се случва в историята или във всекидневния живот, все ня-
кога идва времето, а и все някъде се открива мястото, в които да се осъ-
ществи чакащият пробив, който да компенсира или превъзмогне опър-
ничавостта на традицията, ината на социалния опит, или недоглеждането 
на такива феномени от страна на уж заинтересования от всичко разум.  

В нашия случай става дума за съвършено неопознатите, за твърде 
слабо опознатите съкровища, за неразкритите тайни на човешкото – пер-
сонално, групово и обществено – обоняние, на анатомичния орган, пра-
вещ възможни изпитанията и премеждията, подвизите и паденията, три-
умфите и загубите на човека, – Негово величество Носа; и не толкова на 
анатомичния, колкото на социалния, моралния, или на гражданския Нос.  
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Както обикновено се случва, човек не доглежда и не преценява в 
цялото пъстро и богато разнообразие субектите, предметите или обекти-
те, с които му се налага постоянно да се среща, особено пък да експлоа-
тира в своята историчност или всекидневност. Затова колкото и странно, 
дори парадоксално да звучи, или да изглежда, но тъкмо очевидните неща 
са които спотайват в себе си най-много и най-дълбоки тайни на битието. 

Бруно Латур има всички основания и доказателства, когато кате-
горично твърди, че баналното притежава огромна власт, въпреки че обик-
новено хората не я забелязват. Така всъщност се случва и в нашия случай, 
понеже носът и обонянието почти винаги се вземат само в измеренията и 
качествата им за „лична и моментна употреба”, а съвсем не и в техните 
(далеч по-сложни, по-разнопосочни и по-многолики) същности и мисии. 

Странното е, че обикновеният, простосмъртният човек не се се-
ща да се замисли, нито пък специално да поразсъждава над това каква и 
колко огромна, изпъстрена с невероятни тайни, премеждия и обрати, ис-
тория крият еволюцията на носа и обонянието. 

За да живее нормално и с историческа, или с екзистенциална пер-
спектива, човек трябва да разполага както с добре развито природно, но 
така също и с адаптирано към особеностите и повелите на съвременност-
та социално обоняние, да притежава не един единствен, а много носове, 
така както притежава и различни идентичности в зависимост от контекс-
тите, в които може или трябва да ги прояви в съответна форма и степен. 
Как ли бихме се чувствали, ако можем видим физиономията си не с един, 
непрестанно и досадно присъстващ върху лицето ни нос, а с няколко, ко-
ито се появяват, или изчезват? Такава изумителна драма все още учените 
не са поставили под обектива на своите изследователски проекти или за-
нимания, макар че тя е невероятно благодатна за сериозни размисли! 

Ние, хората, изобщо не се замисляме над несправедливостта или 
над опасността да се разболеем от такива странни болести, при които еди-
ният, или няколко от присъщите ни носове да действат нормално, а други 
да „излизат извън релсите”/извън строя”. А и в историята, и във всекид-
невния живот това постоянно се случва, понеже няма ден или час, в които 
да не ни са налага да срещнем, видим, чуем или говорим хора, чиито при-
родни носове си вършат превъзходно работата, но социалните, политичес-
ките, моралните и гражданските им носове са моментно, или хронически 
неработоспособни. И в същото време ни се случва да общуваме или да 
наблюдаваме и преценяване хора, чиито природни, анатомично дадени им 
носове са временно или дълготрайно боледуващи, но, за сметка на това 
пък, техните други – незрими носове са в отлична кондиция.  

Впрочем, това е толкова банално, че като че ли изобщо не си зас-
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лужава да се говори за него. Ала тъкмо това обикновено правят хората – 
не коментират такива казуси! Те със сигурност биха се оплаквали от, а и 
биха приели като невероятно тежка трагедия временното нарушение, или 
дълготрайното изчезване на тяхното обоняние, да не говорим за ампута-
цията на техния анатомичен нос, но изобщо не биха поставили – с цялата 
му тревожност и основателност – въпрос, предизвикан заради перманен-
тната липса на техните социални, морални и граждански носове, а и на 
съответстващите им обоняния. 

В този план, вероятно си струва да си запитаме, кое е по-добре за 
човека в качеството му на гражданин – да бъде с нормален и перфектно 
действащ анатомичен нос, но с увреден или напълно изгубен социален 
нос, или пък да е с поразяващо талантлив в разпознаване на ароматите и 
миризмите в историята и общественото всекидневие нос, но с боледуващ 
от хреми, алергии, ринити или всевъзможни други носни заболявания?! 

Сигурно, когато сутрин или късно вечер се погледнем в огледа-
лото, трябва да се поогледаме много по-внимателно и по-съсредоточено, 
за да видим дали нещо тревожно и опасно не става не толкова с анато-
мичния ни, колкото с носа ни от друго естество и с по-висши функции. 

Трябва да предотвратим и невероятно злощастната съдба на До-
риан Грей в личното си битие, за да не видим един ден, че илюзията, – че 
сме напълно здрави, пращящи от младост и здраве спрямо собствения ни 
морал или гражданското ни проявление – се изпарява безвъзвратно и на 
нейно място изведнъж страховито, или ужасяващо лъсва обезобразеното 
ни, лишено от политически, нравствени, граждански носове, човешко 
лице, което досега толкова измамно ни е радвало. 

Всъщност, колкото и парадоксално, и дори абсурдно да изглеж-
дат подобни идеи, те са неимоверно важни, прекалено съществени, пък 
дори и съдбоносни за политиката. Защото Демокрацията е такъв особен 
исторически и всекидневен хронотоп, които създава и предоставя за пер-
сонално и масово консумиране реалности, нрави и събития, които при-
тежават или са способни да излъчват съответни – човешки и очовечава-
щи – ухания, които показват аромата на човешката природа, а чрез нея и 
вонята, или смрадта на нейното – принудително или доброволно – осака-
тяване, или пък пълно унищожение. 

Историята и всекидневието ни дават необятни шансове, в които 
можем/трябва да проявим капацитета, прецизността, а и продуктивност-
та на нашите „социални носове”. И не бива да допускаме да проиграваме 
напразно, или погрешно подобни чудесни възможности! 

Изводът е, че естеството и спецификата на псевдодемокрацията в 
българската държава и общество в годините на злополучния преход се 
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дължат на съзнателно отслабения или увредения имунитет на политика-
та, на нейните институции и кадри, но и на тяхната висока заболевае-
мост, поради изключителната зависимост или подвластност на техните 
организми от неблагоприятните и „възпалителните” процеси и тенден-
ции, които се вихрят в световен, европейски, регионален или във вътре-
шен, национален план. В този смисъл екологията на природата чрез еко-
логия на обществото и политиката само може да облекчи и ускори възс-
тановяването на нормалното човешко (най-вече социално и морално) 
обоняние, както и да го насърчи по-активно и по-последователно да се 
захване със саниране на историчността и всекидневието на гражданите, 
на манталитета или маниерите на редица поколения. 

Времето и обществото, в които всички ние, българите, живеем са 
много опасни. Затова трябва да сме наясно, че уврежданията и унищоже-
нията на гражданското, моралното и политическото обоняние на хората 
са „бич божий”, само че хванат и размахван съвсем преднамерено, неп-
рестанно и безпощадно от ръцете на мерзките и продажните политици. 
За да се съпротивляваме навременно и ефективно на подобни, самозаб-
равили се властници, ние, гражданите, българите, трябва много спешно 
да възстановим, нормализираме и усъвършенстваме нашите социално-
ориентирани и ангажирани обоняния, т.а. публично насочените, а и заин-
тригувани от мирисите на случващото се, или на бъдното наши носове. 

В крайна сметка, всички, може би, трябва да чуем, прочетем и да 
осмислим пламенния апел: „Хора бдете, пазете си носовете, защото от 
тях зависи и вашето щастие!” А една подобна (повишена и постоянна) 
бдителност за нормалността на нашите – анатомични и социални – носо-
ве винаги ни препраща и към друг призив: „Хора, пазете се от онези, ко-
ито искат да ви хванат, дърпат или водят за носа в своя, а не във ваша 
полза!” Ако правилно се проумеят и спазват, тези два призива могат да 
гарантират човешкия имунитет в сферата и на публичното, и на частното 
битие на съвременните или – още повече – на бъдните поколения. 

Е, аз казах, каквото имах за странната история на политическите 
и морални носове. Сега остава вие, читателите, да прецените какво от нея 
може да ви бъде полезно за Живота! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М а к с и м   М и з о в 
 

ПОЛИТИКАТА КАТО  
ОБОНЯНИЕ И ПАРФЮМЕРИЯ 

 
Българска 

Първо издание 
 

Формат: 60х84/16 
Печатни коли: 20,5 
Печат „БПС” ООД 

 
ISBN 978-619-160-614-6 

Издателство: 
„Авангард Прима” 

 
София, 2016 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'High Quality No Color Changes'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


