
ПАМЕТ И ИДЕНТИЧНОСТ 

ИЛИ ЗА СУБЕКТА НА СПОМЕНА 

Богgа1-t Богgа1-tоВ 

Преgмеm на moBa научно есе е gBouнomo значение 

на noняmuemo „koлekmuBнa naмem", moBa, че с „kолеk

mнВна" се означа8аm uнmерnерсоналнuяm механизъм и

koлekmu8нume uнmeнцuu на uнgu8ugyaлнomo сnомняне, 

но и нeмomu8upaнama пpegcma8a за сnоменна npoцegy

pa, cyбekm на koяmo са чо8ешku koлekmu8u. Въnросъm 

е: kak8a реалност стои заg maзu npegcma8a? 

Схемаmuчна ucmopuя на ynompeбama на no

няmuemo koлekmu6нa naмem. И koлekmu8нa naмem, 

и naмem са guфузнu понятия. До2маmuчноmо uзясня6а

не на значенията им не бu било nолезно, ako не се обър

не Внимание на фунkцuоналносmmа на maзu guфузносm. 

Тя е nроя8ена ucmopнчecku 8 moBa, че В nъpBama nоло

Вuна на :ХХ Bek gBeme nоняmuя обслужВаm eBponeuckomo 

мислене no 2олемuя научен, но и 8cekugнe8eн nроблем за 

оmношенuяmа на uнgu8ug u общесmВо и съоm8еmно на 

uнgu8ugyaлнo и koлekmuBнo съзнание. Tako8a е u gълбuн

ноmо осноВанuе за фuлософсkuя kоменmар 8 kнuzama на 

Бер2сон „Mamepuя и naмem", koяmo nocma8я началото 

на nроgължа8ащо u go gнес обсыkgане. Kakmo е gобре 

uз8есmно, то npomuчa no мно20 nъmuщa - no лuнuяmа 

на фuлософuяша на Хусерл и Xaugezep, 8 mpaguцuяma 

на Фpougo8ama nсuхоаналuза, но и В xygoжecmBeнama 

лumepamypa на :ХХ Bek. 

Особено жu8о е moBa обсъжgане 8 cpegama на 

френсkаmа соцuоло2uя, 8 koяmo се nopaжga u оформя 
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noняmuemo koлekmuBнa naмem. Ученuk на Бер2сон u еg

ноВременно на Дюрkем, съзgаmеляm на noняmuemo Mo

puc ХалбВаkс се onumBa ga npeogoлee чрез не20 ugeume 

за зamBopeнume В себе cu npomuBonocmaBeнu общесmВе

но u uнguBugyaлнo съзнание. Cnopeg Buзuяma на Халб

Ваkс носumел на koлekmuBнama naмem е същесmВуВа

щuяm В koлekmuBнu paмku оmgелен чоВеk. Yчacmuemo 

му В мнтkесmВо малku u 2олемu общности Bogu go 

npenлumaнe на разлuчнu общносmнu ugeu u сuмВолu u 

go eguн Bug koлekmuBнo оформяне на не20Воmо съзна
ние. ХалбВаkс смята, че мaлkume общносmu, особено ce

мeucmBomo, са с nо-2олям npuнoc за moBa оформяне. 

Но, maka uлu иначе, то зaBucu u от npegocmaBянume 

от no-2oлeмume общности съgържанuя, особено от uge

ume u cuмBoлume на нацuоналнаmа общност. Тъi1 kamo 

те се обрабоmВаm основно от особената naмem на nu

caнama ucmopuя, moBa n0Bgu2a Въпрос за оmнощенuеmо 

межgу uзkycmBeнama ucmopuчecka naмem u жuBomo ko

лekmuBнo спомняне. Именно В moзu nyнkm се осъщесm

ВяВа nолзоmВорнаmа среща межgу френсkаmа соцuоло-

2uя u ucmopuo2paфuя. 

В gBaucemme 2oguнu на мuналuя Bek aBmopъm 

на „Соцuалнumе paмku на naмemma" е kpumukyBaн от 

осноВаmеля на френсkаmа нова ucmopuя Mapk Блоk за 

moBa, че Bъnpeku ycuлuяma cu nроgължаВа ga xunocma

зupa общесmВеноmо съзнание. Постепенно обаче „нoBu

me ucmopuцu" npueмam meзume на ХалбВаkс, kamo cлeg

Bam u усложняВаm npomuBonocmaBянemo на koлekmuBнa 

u ucmopuчecka naмem, koemo moi1 npaBu. Тъi1 kamo за 

разлukа om mpaguцuoннama noлumuчecka ucmopuo2pa

фuя no-goбpama съВременна uзслеgВа npenлemeнume Вре

мена на Bucokomo общесmВено u на kyлmypнomo същес

mВуВане u разлuчаВа В нелuнеuнuя xog на ucmopuчecko

mo Време насла2Ващu се бързи u баВнu npomuчaнuя, тя 

няма kak ga не се занuмаВа u с жuBama koлekmuBнa na-
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меm. С Влuянuеmо на ХалбВаkс е сВързано u nopaжgaнe

mo на орu2uналнаmа тема за мecmama на naмemma, 

koяmo В 80-me 2oguнu на мuналuя Bek npepacmBa В 

сложния npoekm за разбирането на френсkоmо минало, 

реалuзuран В uзBecmнama монументална разрабоmkа на 

Пuер Нора. 

Понятието koлekmuBнa памет npoнukBa u В 

немсkаmа ucmopuчecka науkа - ВъВ фuлософuяmа на uc

mopuяma на Козелеk u npakmuчeckume uзслеgВанuя на 

e2unmoлo2a Ян Асман, koumo разлuчаВа В ugeяma за ус

тно осъщесmВяВащаmа се koлekmuBнa памет жuBomo 

спомняне на нещата В обхВаmа на не nоВече om 70 20-

guнu, наречено koмyнukamuBнa памет, om m. нар. kул

mурна памет, koяmo noggъpжa mpauнume спомени на 

koлekmuBa за еgно абсолютно минало. Проявена обukно

Вено kamo мumоло2uя, kyлmypнama памет се noggъpжa 

В kagъpa на mpaguцuoннume nразнuцu u pumyaлu. Ас

ман оmgеля особено Внuманuе на случаите на mpaguцu

oннu общесmВа със смесена устна u писмена kомунukа

цuя. Пucaнume mekcmoBe нала2аm нов mun оmношенuе 

kъм миналото и настоящето. Насmоящеmо не се унu

щожаВа, kakmo cmaBa В усmнuя kagъp на mpaguцuoннu

me nразнuцu, на cBou peg се усложнява u Buзuяma за 

миналото, започва ga се npaBu разлukа меж(:)у nо-gалеч

нu u no-блuзku Времена. 

Въnросъm за cyбekma на сnомнянеmо. Kakmo 

paбomume на Mopuc ХалбВаkс, maka u uзслеgВанuяmа 

слеg не20 убежgаВаm, че ako се мuслu koнkpemнo, ugeu

me за uнguBugyaлнa u koлekmuBнa памет не бuВа ga се 

omkъcBam еgна om gpy2a. СВързанu В мно2означноmо 

guфузно noняmue памет, me cmuмyлupam npaBeнemo на 

Важни за разбuранеmо на чоВешkаmа geuнocm Връзku u 

разлuчаВанuя. Особено ценна межgу mях е Връзkаmа, 

носена от сuнонuмuяmа межgу памет u спомняне. Тя 
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насочва kъм ugeяma, че kamo Времево ор2анuзuрано 

оформяне на сnоменен npegмem сnомнянеmо се uзразяВа 

u В eguн Bug nрена2ласа u В moзu смисъл u на промяна 

на сnомнящuя cu cyбekm. Taka че сВързаноmо с еgно uлu 

gpy20 разбиране за Време noняmue naмem насочва kъм 

gBe Важни разлuчаВанuя за съВременнаmа феноменолоzuч

но настроена социална науkа: 1) межgу спомена kamo 

нещо cmamuчнo, kamo npegмem u сnомнянеmо kamo 

нещо guнамuчно, kamo npomuчaнe; u 2) ме:жgу gBeme 

сВързанu еgна с gpyza npoцegypu - на сnомнянеmо kamo 

оформящо се съgър:жанuе u kamo оформящ се cyбekm. 

Разбира се, mермuнъm cyбekm е kомnлuцuран 

nopagu нала2ащоmо се разлuчаВане ме:жgу речев u реа

лен cyбekm. Kozamo cmaBa gума за оmgелнuя спомнящ 

cu чоВеk, сяkаш са налице u gBeme npoяBu на cyбekm

нocm. Но gaлu е maka u npu cyбekmume, uзразяВанu с 

nogлoзu В множесmВено число? МножесmВеносmmа, соче

на om mях, е kamo че лu нещо реално. Om gpyza стра

на, В onpegeлeнu случаи meзu nogлoзu означаВаm u egu

нuчнocmma на реалната сВързаносm на мно20 uнguBugu 

В koлekmuB. Разбира се, cyбekmъm на оmgелнuя чоВеk не 

е нещо oбekmuBнo gageнo, а се noggъpжa om kулmурно u 

uнсmруменmално ymBъpgeнama ugeя за omgeлнocmma 

на чоВеkа. Kamo kазВам uнсmруменmално, uмам npegBug 

moBa, че maзu ugeя onpocmяBa mpygнama за аналumuч

но npegcmaBянe оmносumелна omgeлнocm на оmgелнuя 

чоВеk. ЧоВеkъm е оmВорена cucmeмa, koяmo учасmВа В 

gоnълВащu целосmmа му gpyzu цялосmu. Знаем 20, но не 

е лесно ga сВеgем moBa знание go guckypcuBнa формула 

u ga я nрuложuм за разбuранеmо u на gpyzu чоВешku 

феномени, u на чоВешkаmа naмem. 

На осноВаmа на npegcmaBama за omнocumeлнama 

omgeлнocm на чоВеkа се оформя слеgнаmа mеза - uнgu

Bugyaлнama naмem не се сВежgа go naмemнama geuнocm 

на uнguBugyaлнuя мозъk; mя е нещо несамосmояmелно u 
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заВuсuмо om фунkцuонuранеmо на чоВешkоmо mяло u 

Външната за mялоmо чоВешkа социална cpega. Мозъkъm 

u чоВешkаmа социална cpega се gonълBam. В eguн nлан 

me са nogoбнu неща, koumo се gonълBam. Kakmo мозъ

kъm е 02ромна kолонuя om неВронu, maka u чоВешkаmа 

cpega е kолонuя om Влuзащu ВъВ Връзkа uнguBugu. Което

обяснява зaBucuмocmma на сnоменнаmа работа на оm

gелнuя чоВеk om cpegama на gpy2ume хора. 

На maзu Външна зaBucuмocm om20Bapяm Bзauмo

geucmBaщume cu Въmрешнu нuВа В uнguBugyaлнama сnо

менна geuнocm, koumo се omkpuBam u В механизма на 

мозъчната naмem, ор2анuзuрана kamo gоnълВане на 

kpamkompauнa u gъл2оmраuна naмem. На cBou peg мо

зъчната naмem е В оmношенuе с 2енеmuчнаmа, оmла2а

на В 2еннаmа cmpykmypa на kлemkama. ПpogykmuBнo не

точна, nъpBama обслужва nроменлuВuя onum на moзu чо

Веk В maзu koнkpemнa cpega, gokamo Bmopama, сяkаш 

нещо несВое, пренася mpygнo nроменuма cmepeomunнa 

uнформацuя, обслужваща чоВешkоmо nрuсnособяВане kъм 

no-шupokama бuоло2uчна cpega. ДобаВя се u еgна Външна 

naмem - uзkycmBeнama елеkmронна, точна kamo 2ене

muчнаmа, но no-koнkpemнa om нея, обслужваща Bmopuч

нume koнmekcmu на чоВешkоmо същесmВуВане. 

Но Въnросъm за реалния cyбekm на koлekmuBнa

ma naмem ocmaBa. За лансuралuя noняmuemo Mopuc 

ХалбВаkс няма съмнение - cyбekm на naмemma е само 

omgeлнuяm чоВеk. KoлekmuBнa означава koлekmuBнo 

npomuчaнe u koлekmuBнo съgържанuе, koлekmuBнuяm cy

бekm е само речева npegcmaBa. За ХалбВаkс реално съ

щесmВуВа omgeлнuяm чоВеk. 

В2лежgанеmо В ugeяma за сmабuлнаmа еgнuч

носm на оmgелнuя чоВеk nokaзa, че mя е 8 няkаk8а cme

neн ugeoлo2uчecko nоложенuе, koemo npukpuBa реалносm

mа на omнocumeлнama му eguнuчнocm. 'Го8а се отнася 

u за cu2ypнama речева ugeя за cyбekm на оmgелнuя чо-
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Bek. И mя noonpocmяBa kомnлuцuранuя реален cyбekm, 

koiimo се Buзupa В нея. На nръВ no2лeg egнomo се npo

muBonocmaBя на gpy2omo. Но Всъщност gBeme са В оm

ношенuе на eguн Bug npexшkgaнe. Израз на moBa е сgВо

яВанеmо на речеВuя cyбekm, moBa, че npocmomo му оз

начаващо, изразено с месmоuменuе uлu gpy2 nogлo2 В 

eguнcmBeнo число се koмnлuцupa В npegukamume на раз-

2ърнаmо В nponoзuцuя uзkазВане. Всяkо uзkазВане е оnе

рацuя no nрехожgане om no-cu2ypнa kъм no-koмnлuцupa

нa ugeнmuчнocm uлu обратно. Taka че реалност uма u 

заg npocmomo nосочВане, u заg раз2ърнаmоmо uзkазВа

не. Илu kазано no gpy2 начин, соченuяm om nogлoзume В 

eguнcmBeнo число cyбekm uз2лежgа реална eguнuчнocm, 

но В xoga на речеВаmа geiiнocm mя се koмnлuцupa u с 

gpy2u eguнuчнocmu, u с yчacmue В еgна uлu nоВече мно

жесmВеносmu. 

Същото се отнася u за peчeBume cyбekmu В 

множесmВено число. И npu mях означаВащоmо не cъBna

ga с npouзBeжgaнomo kомnлuцuрано значение, В koemo 

мно20 чесmо се npenлumam gBeme значения на „нuе" 

kamo сбор om мно20 „аз" u kamo „nepcoнama" на образу

Ванuя от meзu „аз" koлekmuB. ,,Ние" означава нещо мно

жесmВено, но u нещо еguнuчно, koemo може ga не е gос

mаmъчно еgно, а ga е npegмem на реално желаене ga 

сmане makoBa. Реалносmmа на moBa желаене е също 

kомnлuцuрана, защото може ga бъgе u неосъщесmВuм 

блян, но u работа no осъщесmВяВанеmо на желаното, 

m.e. ga се uзразяВа В успешно реалuзuране. Taka че npe

gu раз2ръщанеmо cu В по-сложен uзkаз koмnлuцupaнomo

значение на „нuе" noggъpJlш u onmuмucmuчнomo mBъp

geнue, че eguнuцama на koлekmuBa е нещо nocmuжuмo,

но u ckencuca, че kakBomo u ga се npaBu, omgeлнuяm чо

Веk ще бъgе nо-сmабuлна eguнuчнocm В сраВненuе с nре

kалено omBopeнomo u разnuляно еgно на чоВешkuя ko

лekmuB.
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Прена�ласаmа u nромянаmа на poлume на cy

бekma 6 xoga на сnоменноmо ugeнmuфuцupaнe. 

ТоВа изразено с nogлo2 В множесmВено чuсло mBъpgeнue, 

че чoBeшkume koлekmuBu са сmаВаща u постоянно не

gосmаmъчно станала eguнuчнocm, е „сВеmая cBemux" на 

koлekmuBнama паметна geuнocm u на осъщесmВяВащо

mо се В неuнuя xog ugeнmuфuцupaнe. Защото u egнomo 

на оmgелнuя чоВеk не е gomaм сmабuлно, че ga не се 

нужgае om постоянно ugeнmuфuцupaнe, но moBa Важu 

още nоВече за несmабuлноmо еgно на koлekmuBa. Което 

nocmaBя В зaBucuмocm uнguBugyaлнomo u koлekmuBнomo 

ugeнmuфuцupaнe. Тъu kamo u чоВешkоmо множесmВо се 

нужgае om no-cu2ypнama eguнuчнocm на uнguBuga, за ga 

означи чрез нея сВояmа eguнuчнocm, u uнguBugъm се 

нужgае om uманенmнаmа множесmВеносm на koлekmu

Ba, за ga означи чрез нея nолuВаленmнаmа cu ролеВосm. 

Ommyk u nocлegcmBuemo, че ugeнmuфuцupaнemo u на 

koлekmuBa, u на uнguBuga се осъщесmВяВа с постоянно 

nреобразуВане на uнguBugyaлнomo В koлekmuBнo u об

ратно. Mopuc ХалбВаkс е npaB, kamo kазВа, че uнguBu

gyaлнomo спомняне е koлekmuBнo. Но е Вярно u обраm

ноmо - koлekmuBнomo спомняне Bogu go nоражgане на 

особени uнguBugyaлнu cyбekmu, koumo penpeзeнmupam 

koлekmuBu. 

Bceku спомен onupa go зaBucuмume еgно om gpy-

20 съgържанuя на сnоменнuя npegмem u спомнящия cu 

cyбekm. Обръщаме nоВече Внuманuе на съgържанuяmа 

на сnоменнuя npegмem, kakmo u на npoмeнume, koumo 

mou npemъpnяBa В akma на спомнянето. По-малkо 

npuBлuчa Внuманuеmо нu променящото се съgържанuе 

на спомнящия cu cyбekm. Поначало наблюgаВанеmо му 

kamo cmamuka е по-лесно om наблюgаВанеmо му kamo 

npomuчaщa промяна. ЗаmоВа u uзkазВанuяmа за ugeн

muчнocmma са nо-леснu om uзkазВанuяmа за ugeнmuфu

цupaнemo. 
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Ako сnоменноmо ugeнmuфuцupaнe се uзразя8а 8 

nрена2ласа на не208uя cyбekm, maзu nрена2ласа бu 

mряб8ало ga 8ogu go промяна на cyбekmo8ume npeguka

mu и съgържанuе. Koлkomo nо-gъл2а е npoцegypama на 

еgно сnоменно ugeнmuфuцupaнe, moлko8a nо-ясна е зa8u

cuмocmma мeJkgy променящите се съgържанuя на npeg

мema и на cyбekma на спомена u moлko8a nо-ясно е nро

я8ено mo8a, че nроменящоmо се cyбekmo8o съgържанuе 

се uзразя8а u В промяна на роли. Което 8ogu go образу

ване на устни и писани разkазu. Paзkaзume мо2аm ga се 

onpegeляm и kamo eguн 8ug onepaцuu no съ8месmВане на 

променящи се роли. Глеgано grosso modo, noeмaнume от 

cyбekma роли мо2аm ga се разnоложаm на omceчka меж

gу kpaiiнume moчku на сВръхинgиВиgуа.л,ното и сВръхkо

.леkтиВното. Koлekmu8нume съgържанuя nopaJkgam ko

лekmu8нu роли и съоm8еmно uнguBugyaлнume - uнgu8u

gyaлнu. Разбира се, me са makuBa не сами no себе си, а 

В отношение. 

Да noBmopuм maзu xunomeзa no gpy2 начин. 

Kamo 8cuчko gpy20 8 nog8uJkнama чоВешkа cpega, оnре

gеляна от промени и 8ugoBe Време, и носеният от оm

gелнuя чоВеk мобилен cyбekm се kолебае межgу 2ранuч

нumе nоложенuя на съВсем koлekmuBнomo и съ8сем uн

!1UBugyaлнomo. Omgeлнuяm чоВеk е mpaiiнo изложен на 

общесmВенu роли, на Възможносmmа ga стане реnрезен

mанm на общност. Тряб8а ga разбираме mo8a u буkВал

но - moii може ga nоеме общносmнu съgържанuя за 

kpamko u ga nopogu В себе си cyбekmu на речево изразе

но uлu само Вътрешно сnоменно uлu мuслоВно реnрезен

muране на чоВешku общности. Но може ga стане u 

geiicm8umeлeн cyбekm на общесm8ено реnрезенmuране, 

реален сuмВол за означаване на eguнuцama на няkаkъВ 

koлekmu8. Тази роля, koяmo се обознача8а с uз8есmнuя, 

gошъл от мumoлozuяma, mермuн „2epoii", се обсъжgа 

omgaBнa u om xygoJkecm8eнama лumepamypa, и от uc-
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mopu.яma, u om устно 8ъзнuk8ащumе фабули на 8cekug

нe8нomo kоменmuране на общесm8енu.я жu8om. 

06щecm6eнume �epou k amo npegмem u cy

бekm на koлekmu6нomo сnоменно ugeнmuфuцupa

нe, раз6u6ащо разkазu. Общесm8енumе 2epou са чесm 

npegмem на koлekmu8нomo сnомн.яне. Ko2amo се uзразя-

8а 8 npomuчaнe, mo npa8u om m.ях cyбekmu на фабули 

за uзnumaнu nремежguя, за nроменu 8 съgбаmа uм, съg

ба moлko8a на 2epoume, koлkomo u на npegcma8янume 

от тях koлekmu8u. Сnецuфuчнаmа лo2uka на no8ecm8o-

8aнuяma за 2epou може ga се наблюgа8а u сама no себе 

cu. Еgна om 2олемumе заgачu на ceмuomukama на 70-me 

2oguнu на мuналuя 8ek беше ga формулира npuнцunume 

на maзu лo2uka. То8а се оkаза mpygнo nocmuжuмo u no 

gpy2u npuчuнu, но u nopagu mo8a, че gълбuннаmа no8ec

m8o8ameлнa cmpykmypa е сло8есен образ на механизма 

на ugeнmuфuцupaнemo, обслуж8ано om no8ecm8o8aнuя

ma за 2epou 8 xoga на m.яхноmо разбиране om няkо20. 

Особено ko2amo еgна koлekmu8нa cpega уm8ържgа8а с8о

яmа самолuчносm, няма no-nogxogящo cpegcm8o за mo8a 

om paзkaзume за с8ързана с общесm8енu 2epou а2ресuя, 

на koяmo me са uз8ършumелu, жерm8а, а мно20 често u 

egнomo, u gpy2omo. 

Понеже koлekmu8нomo ugeнmuфuцupaнe се kоле

бае межgу разлuчнu nocmaнo8ku u особено межgу acnek

mume на uнgu8ugyaлнomo u koлekmu8нomo, paбomama 

му нала2а образу8анеmо на peg om смен.ящu се реше

ния. Именно makъ8 peg npegлa2am koмeнmupaнume раз

kазu за общесm8енu 2epou, 8 чuяmо gълбuна се cmpyk

mypupa napagokcъm на соцuалноmо чо8ешkо същесm8у-

8ане, mo8a че, om еgна страна, чo8eшkume koлekmu8u 

mряб8а ga се penpeзeнmupam om no8gu2нamu 8 cmeneн 

uнgu8ugu, но че, om gpy2a страна, mo8a реnрезенmuра

не не е mpaiiнo npueмлu8o. Taka е nopagu peg koнkpem-
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нu npuчuнu, но u nopagu npuнцunнama нecBoguмocm на 
koлekmuBнomo kъм uнguBugyaлнo u обратно. Пopagu мо
бuлнаmа cu cyбekmнocm omgeлнuяm чоВеk не е nреgелно 
оmgелен u може ga служи за означumел на eguнuцama 
на koлekmuBa, но mou обukноВено се nроВаля В maзu cu 
роля. В kрая на kpauщama чoBeшkume koлekmuBu са 
нещо множесmВено, а omgeлнume хора, gopu kozamo са 
zepouзupaнu, са u само omgeлнu хора. 

Xunomeзama, че koлekmuBнuяm спомен се занu
маВа със случВащоmо се с npegcmaBumeлнu uнguBugu u 
че mo penpeзeнmupa u cmaBaщomo със caмume koлekmu
Bu, се npueмa без особена mpygнocm. Не е maka обаче с 
gpyzama xunomeзa, че npegcmaBumeлнume uнguBugu са u 
реални cyбekmu на koлekmuBнomo спомняне. 

В mpaguцuoннume общесmВа нocumeлume u paз
npocmpaнumeлume на сnоменнumе разkазu са cneцuaлuc
mu. Те мozam ga са kpau уnраВляВащuя nърВенец u ga 
са неzоВа фунkцuя, но мozam u ga са nogBuжнu, ga xo
gяm от zpag на zpag kamo aegume В gреВна Елаgа. Но u 
aegume peцumupam сnоменнuя разkаз не на kakBomo u 
ga е място, а на noBguzнamu В cmeneн koлekmuBнu мес
та, kamo Bлagemeлcku gBopoBe u cmъzgu на zолемu nраз
нuцu. Поkазаmелно е moBa, koemo npaBu Oguceii npu фe
akume, cnopeg разkаза на OмupoBama „Oguceя" - разkаз
Ва за coбcmBeнume cu nремежguя. ТоВа е ряgъk лumepa
mypeн случаи на nokpuBaнe на cyбekma на сnоменнuя 
разkаз с moзu, за kozomo се разkазВа. Иначе paзkaзume 
за мumuчнu zepou се uзnълняВаm npeg nразнuчнu koлek
muBu, npegcmaBuмu om съВременнu zepou, koumo uмam 
нyll,;_ga om meзu разkазu за сnоменноmо cu ugeнmuфuцu
paнe, moлkoBa тяхно uнguBugyaлнo, koлkomo u koлek
muBнo. Героят om разkаза u слушащuяm koлekmuB-Bu
cok zepou са, маkар u no различен начин, nogoбнu cyбek
mu на akцuяma на moBa, koemo наричаме сnоменно 
ugeнmuфuцupaнe. 
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Тази mеза за cyбekma на naмemнama gei:iнocm 8 

mpaguцuoннume общесmВа се отнася u за съВременнu

mе omBopeнu. Paзлukama е В номенkлаmураmа. В съ8ре

меннumе общесm8а mя е nо-2оляма. Общесm8енumе 

роли са nо8ече. Заmо8а u означа8ащоmо „2epoi:i" не 2u 

uзразя8а gобре. Може бu е no-cъomBemнo ga kажем, че 

носumел на реалния cyбekm на koлekmuBнama naмem 8 

съ8ременнumе усло8uя на жuBom е m.нар. aBmopumemнa 

лuчносm. Но kak8amo u gума ga ynompeбuм, не бuВа ga 

забра8яме, че cmaBa gума за роля, а не за реални хора. 

Hukoi:i не е a8mopumemнa лuчносm изцяло u заВuна2u. 

То8а се отнася u за мобuлнumе речеВu cyбekmu, но u за 

мобuлнumе реални cyбekmu, koumo не се nokpu8am с но

сещите 2u uнguBugu. Нищо, че 8 onpegeлeнu случаи u 

общесm8оmо, u caмume излъчени om не20 a8mopumemнu 

лuчносmu gържаm me ga са maku8a постоянно и 8ъ8 

Всяkо оmношенuе. 

Заkлюченuе. Преgсmа8ям 8 заkлюченuе още 8еg

нъж сВояmа xunomeзa. Cnopeg нея koлekmuBнomo спом

няне е koлekmu8нo не само nopagu механизма u съgър

жанuеmо си, но и защото npouз8eжga особен cyбekm -

m. нар. общесmВен 2epoi:i. Toi:i е nрояВен u реално kamo

gei:icm8umeлнa общесm8ена роля, u kamo nоmенцuя Вът

ре Въ8 Всяkо uнguBugyaлнo съзнание. Мястото, на koe

mo moзu cyбekm uз2лежgа nо-наблюgаем, е речта, особе

но Висшата речева оnерацuя на noBecm8oBaнuяma за

съgбаmа на 8ucoku лuчносmu. Тези noBecm8oBaнuя са

слоВесно фukcupaнu akmo8e на ugeнmuфuцupaнe, uзnолз-

8ано kamo cpegcm8o за npoBeжgaнemo на реално ugeн

muфuцupaнe от няkoi:i, koi:imo 2u разбира. Тяхната npu-

2ogнocm за moBa се gължu межgу gpy2omo u на фakma,

че me са раз2ърнаmu сuмВолu за npegcma8янe на gъл

бuннuя проблем на социалното същесmВу8ане, на mo8a,

че чо8ешkаmа koлekmuBнocm uзnumBa нужgа ga uзразu
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с8ояmа eguнuчнocm чрез penpeзeнmupaнemo cu от

m. нар. общесm8енu 2epou, но че mo8a нuko2a не е

mpaiiнo ygo8лem8opumeлнo за нея, mъii kamo koлekmu

Bъm не е uнgu8ug u uнgu8ugъm не е koлekmu8.

В maзu Връзkа може ga се npegnoлa2a, че осно8а

mа npouз8ogumeл на чо8ешkаmа разkазна geiiнocm е kо

лебаенеmо на 8ceku чо8еk межgу egнu u gpy2u koлekmu8-

нu u uнgu8ugyaлнu uнmeнцuu u съоm8еmно межgу egнu u 

gpy2u общесm8енu u uнgu8ugyaлнu ролu. Ommyk u малkа

mа goбa8ka kъм meзama на Халб8аkс, koяmo nра8я 8 

mo8a научно есе. Koлekmu8нama naмem npomuчa 8ъ8 8ce

ku от нас, защото мобuлнuяm cyбekm на 8ceku om нас е 

белязан с nomeнцuяma на общесm8енаmа 2epoi1нocm. 
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