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В из вестен сми съл, спо ред про чу та та фор му ла на Бе не-
де то Кро че, има са мо съв ре мен на история. Исто ри кът, ка то 
не за ви си мо кой друг ин ди вид, ви на ги го во ри за ми на ло то в 
се гаш ното. Той ре кон ст ру и ра дискур си те и дейст ви я та от 
ми на ло то с ези ка, с по ня ти я та и гри жи те на сво е то вре ме, 
той се об ръ ща към сво и те съв ре мен ници. Но тряб ва да се 
съпро тив ля ва на де фор ми ра щия ефект на рет рос пек тив на та 
илю зия… Не го ва та ра бо та се впис ва в ди а лек ти ка та, в напре-
же ни е то меж ду ду ми те от ми на ло то и те зи от насто я щето.

Ан ри Русо

В ху ма ни тар ни те на у ки чисто то зна ние не е доста тъч но; 
един пре жи вян, дъл бок и раз ност ра нен опит е за дъл жи тел-
на състав ка от истин ска та поз на ва тел на дей ност на чо века. 
Прежи ве ни те съ би тия са ключ към наб лю да ва ни те съ би тия. 
(…) От ед на стра на, тру па ме фак ти; от дру га, тър сим тех ния 
сми съл и тех ни те при чини. Какви то и уси лия да по ла гат, 
как ви то и зна ния да при те жа ват, ет но ло гът, пси хо ло гът и 
исто ри кът с бе ден жи тейски опит ни ко га ня ма да съз да дат 
не що по ве че от пос ред ст вен поз на ва те лен труд.

Жер мен Тийон

Исто ри кът се от на ся с фак ти те та ка, как то постъп ва 
сле до ва те лят при раз пит на сви де те ли, но исто рик в дейст-
ви тел ния сми съл на ду ма та все пак го пра ви не чисто то 
уста но вя ва не на фак ти те, ко и то той до ня къ де ос во бож да ва 
от сви де тел ски те пре ду беж де ния, а най-ве че раз би ра не то на 
зна че ни е то, ко е то от кри ва в тях. Факти те оба че не са соб ст ве-
но пред ме тът, а пред став ля ват са мо ма те ри а ла, въз ос но ва на 
кой то се ре ша ва съ щин ска та за да ча: от съ ди я та – да при съ ди; 
от исто ри ка – да опре де ли исто ри ческо то зна че ние на ед но 
съ би тие в це лост та на исто ри ческо то му са мо о съз на ване.

Ханс-Ге орг Га дамер
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ПРЕДВАРИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

След про мя на та от 10 но ем в ри 1989 г. ра бо та та на исто ри ческия 
ана ли за тор се раз ви ва в ус ло ви я та на го лям пре лом в исто ри ческа та 
тем по рал ност, пре къс ва не на исто ри ческия кон ти ну и тет, и по ра ди 
то ва – в кон тек ста на две ка то че труд но съв мести ми за дачи. От ед на 
стра на, па да не то на ко му низ ма сла га край на ед на епо ха и на бе ляз ва 
кон ту ри те на кар ди нал на по ли ти ческа и со ци ал на про мяна. Така исто-
ри кът се из пра вя пред за да ча та да ос мис ли и обяс ни та зи про мя на, да 
пре вър не в обект на из с лед ва не по лу ве ков ния пе ри од на ко му нисти-
ческо то власт ва не, да на зо ве по ли ти ческа та му при ро да и фор ми те ѝ 
на ре а ли за ция в пре тър пе ни те от ре жи ма му та ции, да изяс ни оста ве-
но то нас лед ст во и не го во то про дъл жа ва що въз действие. Това е за да ча 
по-ско ро на кон цеп ту ал на та исто ри огра фия, на кла си ческа та исто рия, 
ко я то мо же да бъ де из пъл не на с ра бо та в ар хи ви те и прив ли ча не то на 
под хо ди от по ли ти ческа та фи ло софия. От дру га стра на, ус по ред но с 
ра ди кал на та по ли ти ческа про мя на, се раз кри ва кри за та на кла си ческа та 
исто рия, все по-ви ди ма ста ва про мя на та в ма со ви те очак ва ния към нея. 
Демокра тич на та про мя на пре диз вик ва истин ски взрив на па мет та и 
Бъл га рия нав ли за в епо ха та на па мет та, за поч на ла ед но-две де се ти ле-
тия по-ра но в За пад ния свят.

Настъп ва пе ри од на фраг мен ти ра не на па мет та и ек с по ни ра не на 
не под ле жащ на кал ку ли ра не или обоб ща ва не брой част ни раз ка зи, все ки 
със сво и те пре тен ции за исто ри ческа истина. Всич ко то ва во ди до под-
ко па ва не на го ле ми те раз ка зи и оби чай ни те оцен ки на близ ко то ми нало. 
Така исто ри кът се из пра вя пред го ля мо то пре диз ви ка тел ст во как да 
съ че тае две те за да чи, пред ко и то го из пра вя мо мен тът, как да от го во ри 
на очак ва ни я та на хи ля ди те но си те ли на съ бу де на та, на въз ста но ве на та 
па мет и в съ що то вре ме да постиг не обек тив на оцен ка на слу чи ло то се. 
Тоест как, ако не да при ми ри, по не да съ че тае ед на мно жест ве на исто рия 
на ко му низ ма с из бяг ва не то на опас ност та от раз ми ва не на кон ту ри те 
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на исто ри ческо то вре ме – опас ност та от опростен ре дук ци о ни зъм и 
ре ла ти визъм.

Тек сто ве те, вклю че ни в кни га та (не пуб ли ку ва ни, пуб ли ку ва ни у нас 
или в чуж би на), са пи са ни през пос лед ни те две де се ти ле тия1, по раз лич-
но вре ме и по раз лич ни по во ди, и са из раз на трай ния ми ин те рес към 
ос мис ля не то на ко му нисти ческия фе но мен, на ко му нисти ческия ре жим 
в Бъл га рия и на жи во та на обик но ве ни те хо ра в ко му нисти ческо то все-
кид невие. Обеди ня ва ги опре де ле на глед на точ ка, ко я то мо жем да опре-
де лим ка то глед на та точ ка на из с ле до ва те ля, из пра вен пред пре диз ви ка-
тел ст ва та и из пи та ни я та на па мет та, про ти во ре чи ви те сви де тел ст ва ния 
и мно жест ве ност та на част ни те раз ка зи и съдби. Кути я та с ин ст ру мен ти 
на то зи из с ле до ва тел включ ва как то доб ро съ вест но то до ку мен ти ра не 
на фе но ме ни те, та ка и ин тер пре та ци он ни тех ни ки, ид ва щи от по ли ти-
ческа та фи ло со фия и ши рок спек тър со ци ал ни на у ки, с осо бен ак цент 
вър ху но ви те проб ле ма ти ки и но ви те под хо ди в съв ре мен на та исто ри-
огра фия – си ту а ци я та на исто ри ка на се гаш но то вре ме, микро исто ри я-
та, връз ка та меж ду исто рия и па мет, „места на па мет“… Заг ла ви е то на 
кни га та от пра ща ед нов ре мен но към исто ри ка ка то на ри ца тел на фи гу ра, 
един вид чиста поз на ва тел на фун к ция, и към един кон кре тен исто рик, 
но си тел на бе ля за ни от су бек тив ност та му спо ме ни и па мет, но съ що 
и към опи та те зи две фи гу ри да бъ дат по ми ре ни и съ че тани. Науч но то 
из с лед ва не не би ва да се смес ва с по ли ти ка та на де ня, но в съ що то вре ме 
исто ри я та не мо же да ня ма сво и те мо рал ни и по ли ти чески ори ен тири. 
Рабо та та на исто ри ка не се огра ни ча ва с уста но вя ва не то на фак ти те, 
но пред по ла га и ин тер пре та ция на те зи фак ти, на со че на е не са мо към 
исти на та, но и към доб рото. Наука та не би ва да се смес ва с по ли ти ка та, 
но исто ри кът на се гаш но то вре ме тряб ва да е в състо я ние да пред ло-
жи при ем ли ва кон цеп ту ал на рам ка, въз ос но ва на ко я то ин ди ви ди те да 
раз гър нат соб ст ве ни те си спо соб ности за рав нос мет ка, оцен ка и из бор, 
кой то в края на кра и ща та мно го често е по ли ти чески.

Две са из пол з ва ни те от ав то ра ло ги ки за гру пи ра не на вклю че ни те 
в кни га та тек сто ве: от ед на стра на, рет рос пек тив на та, да ва ща пред-
ста ва как то за хро но ло ги я та в раз гръ ща не то на проб ле ма ти ка та, та ка 
и за пъ тя, из вър вян от ав то ра през го ди ни те – на места са раз ли чи ми 
кон крет ни ят по вод или кон крет ни ят кон текст, в ко и то един или друг 
текст е бил на пи сан; от дру га стра на – ге не тич на та ло ги ка, ко я то по-
1 Виж биб ли огра фи я та в края на кни гата.
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каз ва тяс на та об вър за ност на микро- и макро рав ни ще то на из с лед ване. 
Всеки от те зи тек сто ве, са мосто я тел но или гру пи ран с дру ги, би мо гъл 
да бъ де раз гър нат в кни га, но то ва е дру га за да ча, ко я то без с пор но би 
за дъл бо чи ла поз на ни е то по един или друг кон кре тен проб лем, ала би 
обед ни ла об ща та кар тина. Стре ме жът ми бе да очер тая кон ту ри те на но-
во из с ле до ва тел ско по ле, из гра де но от раз лич ни и пре си ча щи се обек ти 
и от мно жест во до пъл ва щи се под ходи.

Ха рак те рът на кни га та изиск ва още ед но уточ не ние – един ст во то 
на обек та на из с лед ва не и те ма тич на та бли зост на от дел ни те сту дии 
не из беж но на ла га връ ща не към ед ни и съ щи проб ле ми, из пол з ва не то 
на ед ни и съ щи по ня тия, сход на ар гу мен та ция и до ри близ ка ре то рич на 
тех ни ка, от къ де то ид ва и опас ност та от ня кои пов то рения. При до пъл-
ни тел на та ре дак ция съм се ста рал да ги из чистя, до кол ко то е въз мож но, 
но в ня кои слу чаи то ва зап лаш ва ше да на кър ни ло ги ка та на из ло же ни-
е то на от дел ни те тек стове. Оста вям на чи та те ли те да пре це нят до кол ко 
то ва се от ра зя ва на ко му ни ка тив ност та на ця ло то, до кол ко то тя е би ла 
во де ща та ми цел.

И. З.


