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Abstract
The article refers to the unexplored subject about monuments 

of political repressions during the socialist period in Bulgaria. The 
creation of monuments is investigated as a result of family funeral 

rituals, activities of emigrant organizations and post-socialist institutional initiatives 
and politics of memory. Monuments are analysed in the light of the commemorated 
persons, events and places and are regarded as elements of post-socialist cultural 
memory and heritage in Bulgaria. They are examined through its functions: to con-
struct collective memory about “victims of communism”, to rehabilitate persecuted 
people, to create new political identities and to radicalize some social groups. The 
article reveals the basic meanings of the researched type of monuments, engendered 
through their location and trough the symbols, used in their construction. In their 
entireness, the monumental representations about political repressions are present-
ed as a main object of post-socialist (re)thinking of recent past. They describe the 
outlines of a traumatic memory, a “topography of terror” and the axis of space-time 
continuum for perceiving the political repression.

Keywords: monuments, political repression, trauma, “victims of communism”, 
cultural memory, post-socialist heritage.

Темата за насилието и политическите репресии от периода на социализма се 
превръща в съществена част от обществения и научен дебат след 1989 г. Както 
в полето на историографията, политическите репресии попадат и в дискусиите 
за това доколко и как периодът на социализма трябва да бъде осмислян през 
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призмата на понятието наследство (вж. повече в: Вуков 2014). Като част от де-
бата за стойността на „близкото минало“, политическото насилие става важен 
обект в изследванията на културната памет, които се утвърждават като едно 
широко интердисциплинарно изследователско поле, обединяващо подходи и 
методология от различни хуманитарни и природни науки – история, география, 
изследвания на градското пространство, изкуствознание, социология, културна 
и социална антропология, даващи възможност за анализ на най-различни аспе-
кти и проекции на миналото, неговото съхраняване и употреби в настоящето 
(вж. повече в: Olick 2011; Erll, Nünning 2008).

В резултат от навлизането на нови теоретични понятия и подходи, обогатя-
ващи т.нар. „гъвкави“ или „меки“ социални науки, които боравят не толкова с 
фактите, колкото с човека и проявленията на културата (Ганева-Райчева 2004: 
32), през последните десетилетия се създаде и значителен обем научна литера-
тура, посветена на колективната памет за периода на „близкото минало“. Част 
от тях са върху тоталитарния характер на режима и описват различни пластове 
травматичен опит, съхранен и представен в моделите на автобиографичното 
разказване (Колева и Кьосев 2017), спомените на бивши концлагеристи (Лу-
лева, Троева и Петров 2012), локалната памет (Колева, Гаврилова и Еленкова 
1999; Колева 2007, 2010), материалните проявления на културата и наследство-
то на постсоциалистическа България (Luleva, Petrova and Barlieva 2015; Luleva 
2015; Воскресенски 2015) и като част от различни музейни репрезентации (Ву-
ков 2009а; Казаларска 2013). 

На фона на този изследователски интерес, все още остават „бели полета“ и 
слабо проучени теми. Една от тях се отнася за монументалните репрезентации 
на политическото насилие от периода на социализма, останала частично ана-
лизирана, най-вече в някои изследвания върху постсоциалистическата колек-
тивна памет при отделни локални общности (Васева 2013; Лулева 2009; Luleva 
2015; Колева 2010). Изключение е дисертацията на Николай Вуков в Историче-
ския департамент на Централноевропейския университет в Будапеща, в която 
авторът прави опит, въз основа на свои проучвания, да обобщи някои основни 
черти на паметниците за „жертвите на комунизма“, разглеждайки ги като част 
от културната памет за периода на социализма (Voukov 2005). 

В същото време през последните години мемориалните измерения на памет-
та за политическото насилие са осмислени и в изследванията на антикомунизма. 
В тях, противно на изследователската логика, български историци, социолози и 
политолози очертават разбирането за идеологията на антикомунизма в постсо-
циалистическа България, към която отнасят и манипулативните опити към ка-
тегорията „жертви на комунизма“ да бъдат отнасяни хора, които са определяни 
като „виновни за репресии и убийства, проводници на фашизъм, на съучастие 
с Германия във Втората световна война“ (Проданов 2018а: 40). Така авторите 
на тези изследвания представят паметниците за политическите репресии като 
част от недемократична тоталитарна идеология, която има различни социални 
проявления – от изразяване на мнение срещу комунизма, през провеждането 
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на политики на паметта, до стремеж към промяна в символната среда и пр. (вж. 
Баева и Калинова 2011; Баева 2018; Проданов 2012, 2018а). С поставянето на 
такъв широк знаменател при разбирането на антикомунистическата идеология, 
тези изследователи, изглежда, се явяват много повече защитници на „истори-
ческите групи на извършителите“1 на политическо насилие след 9 септември 
1944 г., отколкото се стремят към научно обоснована оценка върху миналото и 
неговата роля в настоящето.

В социалните науки паметниците са разглеждани и като основни елементи 
за формирането на колективната памет, имащи важна роля за изграждането на 
колективната идентичност и социалните рамки на паметта (вж. повече в: Хал-
бвакс 1996). Френският историк Пиер Нора ги анализира както чрез техния 
материален израз, така и чрез символа, който стои зад тях, определяйки ги като 
„места на паметта“ (lieux de mémoire), обединяващи материалност, функцио-
налност и символика, посредством които се осъществява присъствието на ми-
налото в настоящето (Нора 2004, 2005). Като елемент на мемориализацията, 
паметниците са определяни и като притежаващи първостепенна роля за форми-
рането на времевите и пространствени измерения на културната памет, нужни 
за съхраняването на разказа за миналите исторически събития в настоящето на 
отделните общества (Кутдусова 2014: 238). Критикът на идеите Александър 
Еткинд отбелязва, че паметните знаци за политическото насилие от периода 
на комунизма се явяват същностен елемент на културната памет на постсоциа-
листическите общества. Той ги нарича „твърда памет“ (hard memory), а също и 
„кристализации на историческата памет“, посочвайки, че са по-устойчиви във 
времето от останалите форми на памет, които пък причислява към „меката па-
мет“ (soft memory). Според него, макар тази „твърда памет“ да е лишена от 
възможността да предложи критичен разказ върху миналото, тя е много по-съ-
ществена за крайното решение по въпроса с паметта за репресиите от периода 
на комунизма, нещо което не може да бъде постигнато само от историческия 
дебат (Etkind 2004: 57). 

На фона на научния интерес по темата, процесите, които са свързани с мемо-
риализацията в постсоциалистическа България, са много динамични, а това се 
явява и допълнително основание за тяхното научно осмисляне, както и поради 
факта, че то засяга една невралгична тема – директно свързана с преживените 
травми и страдания на репресирани хора по време на социализма. Настоящо-
то изследване има за цел да задълбочи анализа върху монументалните репре-
зентации за политическите репресии (1944–1989), изследвайки тяхната роля за 
съхраняването в публичното пространство на паметта за отделни репресирани 
групи – безследно изчезнали в първите месеци след 9 септември 1944 г., осъде-
ни от т.нар. „Народен съд“, репресирани участници в „горянското движение“, 
осъдени по време на съдебни процеси срещу православното и католическо ду-

1 Вж. повече в частта „Паметниците: между колективната травма и политическата иден-
тичност“.
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ховенство в страната, преследвани участници на различни националистически 
и конспиративни организации, политически опоненти на Българската комунис-
тическа партия (БКП), въдворени в лагери или изселени, жертви на „Възроди-
телния процес“ и др. 2

Освен чрез изследванията на културната памет, методологичният подход на 
настоящото изследване се опира и на други теоретични постановки. От една 
страна, материалните репрезентации са разглеждани като символни средства за 
преодоляване на последиците от културната травма (вж. повече в: Hirschberger 
2018), а, от друга страна – следвано е и схващането на Кристиян Джордано, 
според когото антропологът се интересува от миналото най-вече доколкото 
то е важно за разбирането и регулирането на настоящето или на проектите за 
бъдещето (Джордано 2006: 86). Следването на тези разбирания, предполага в 
анализа да бъде акцентирано върху мотивациите за създаването на паметните 
знаци, техните социални функции, инициатори, послания, символика, социал-
на възприемчивост, тяхната връзка с възпоменанията, ритуалните практики и 
пространството. За целта е използван солиден емпиричен материал, включващ 
и публикации в периодичния печат, интернет източници и архивни материали, 
както и интервюта, проведени в периода 2012–2017 г., главно с наследници на 
безследно изчезнали след 9 септември 1944 г., осъдени от т.нар. „Народен съд“, 
организатори и участници във възпоменателни митинги, представители на по-
литически и неправителствени организации за издигането на паметни знаци.

I. Опит за времева, пространствена и съдържателна 
типология на монументалната мемориализация на 
политическите репресии (1944–1989)

Анализът на тази част от текста се основава на разбирането, че типологията 
на тези паметни знаци знаци трябва да бъдат взети предвид различни фактори, 
между които са: 1.) периодизация 2.) пространствена ориентация – доколкото 
те са разположени около „места на болката“ (Logan and Reeves 2011), в центъ-
ра на населените места, към други паметни знаци или извън страната 3.) типа 
паметен знак – надгробие, отделен паметник, паметна плоча, мемориал, парак-
лис и пр. 4.) избора на възпоменавани личности, събития и места 5.) използва-
ните изразни средства и символика. В следващата част от текста (II) анализът 
е отново върху някои от тези фактори, свързани с тяхното създаване – напр. 
възпоменавани съдържания, но основният акцент там е поставен най-вече вър-
ху техните инициатори и социални функции.

2 Настоящото изследване е разработвано като част от дисертацията на автора, вж. Вос-
кресенски, 2020. 
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1. Социалистически период

Възникването на паметни знаци за политическите репресии е процес, кой-
то променя своята честота и социокултурен характер по време на различните 
исторически периоди в България. Макар основната част от монументалните 
репрезентации да възникват след падането на режима от 1989 г., още по време 
на социализма са налице надгробия, възникнали като част от семейната погре-
бална обредност. Въпреки че поставянето на епитафии, лозунги и други знаци 
върху надгробията, означаващи партийна принадлежност или идеологически 
възгледи, различни от тези на БКП, да е било невъзможно, по време на про-
ведените проучвания събеседниците ми разказваха за съществуването на та-
кива паметни знаци, които касаеха убити без съд и присъда след 9 септември 
1944 г., надгробия на „горяни“ и „жертви“ на т.нар. „Възродителен процес“, а 
също и такива на убити по време на партизански акции отпреди 9 септември 
1944 г. До 1989 г. тайно, а след това и явно, те са разпознавани като паметни 
знаци на „жертви на комунизма“. Тези обикновени надгробия се явяват онзи 
важен символен ресурс, който след 1989 г. ще бъде преоткриван и преосмис-
лян като значим за семейството на пострадалия, за локалната общност или за 
формирането на нови политически идентичности, при които това минало ще 
бъде оценявано като ресурс за конструиране на „много специални мъртви“ (вж. 
повече за това понятие в: Brown 1981).

Макар в повечето случаи материалният облик на тези надгробия да не 
подсказва с нищо, че те възпоменават хора, които са били подложени на 
политическо преследване, сред тях има и такива, които още по време на со-
циализма, по много завоалиран начин, са превръщали в публично достояние 
идеята за преживяната от покойника политическа репресия. Такъв характер 
има например епитафията върху саркофага на митрополит Борис Неврокоп-
ски, намиращ се в екзонартекса на храма „Въведение Богородично“ в гр. 
Благоевград. На лицевата му част са изписани два недовършени откъса на 
църковнославянски език от 2 глава от Откровение на Св. Йоан Богослов: 
„Зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш 
лошите…“ (Откровение 2.2) и втората част от послание 10 от същата 2 гла-
ва от Откровението: „Бъди верен до смърт, и ще ти дам венеца на живо
та“. Скритото послание, в което се загатва за причините за преживяната 
репресия, се намира в невключената част от Откровението, която гласи: „…
зная, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги 
намерил лъжци“, а също и: „Не бой се никак от онова, което има да пре
теглиш. Ето, дяволът ще хвърли някои от вас в тъмница, за да ви изкуси, 
и ще имате скръб десетина дни…“. Написана по този начин, с явно и със 
скрито послание, епитафията на гроба на митрополит Борис Неврокопски 
чертае мъченическата му биография и разобличава извършителите на не-
говото убийство. Този паметник не е изключение, подобен характер има и 
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надгробният паметник на Георги Кръстев в гробището на с. Цалапица (Пло-
вдивско)и др.3

Освен тези единични следи на памет от периода на социализма, които съ-
държат по завоалиран начин спомена за политическото насилие, още през този 
период са създадени и някои публични паметни знаци за репресирани българи, 
които впоследствие са били оневинени от държавната власт. Те са резултат от 
опитите на самата социалистическа държава, с нейните практики и норматив-
ни ограничения, да осмисли извършената репресия и да се дистанцира от нея. 
Наченки на такива опити за реабилитация възникват плахо още след периода 
на десталинизацията (1953–1964), когато за някои от хората, обявени по-рано 
за „врагове на народа“, започва да се говори като за невинно репресирани, а 
на други, най-вече бивши партийни кадри, дори са издигнати и паметни зна-
ци. Сред частично реабилитираните е например бившият секретар на ЦК на 
 БРП(к) Трайчо Костов, самият той участник в ръководството на репресиите 
след 1944 г. и един от поддръжниците за провеждането на т.нар. „Народен съд“. 
През 1949 г. той е обвинен в „шпионаж“, антинародна дейност, след което е ек-
зекутиран.4 Към паметните знаци, които публично възпоменават хора, които са 
засегнати от държавния репресивен апарат, но не споменават за тази страница 
от техния живот, са например паметните плочи за фолклориста Михаил Арна-
удов в гр. София или надгробният паметник на писателя Светозар Димитров 
(Змей Горянин) в манастира „Седемте престола“ край село Еленов дол.

Първите опити за публично обговаряне на политическата репресия, посред-
ством издигането на паметни знаци, също се осъществява през този период, но 
не в пределите на НР България, а сред българските емигрантски общности. Те 
провеждат мемориализация на политическите репресии непосредствено след 9 
септември 1944 г., но не толкова чрез изграждането на монументални репре-
зентации, колкото чрез провеждането на ежегодни антикомунистически възпо-
менания.5 Изграждането на паметни знаци е важен елемент от културното на-
следство на българските общности в чужбина (вж. Пенчев и др. 2017: 304–114). 
За първия подобен паметен знак се споменава в печатния орган на БНК от 
1955 г., където се говори за паметно поклонение и откриване на плоча за „бор-
ци срещу комунизма“, пред която симпатизантите на БНК са отдали почит към 
Никола Петков, Кръстю Пастухов, Мара Рачева, Никола Мушанов, Людмила 

3 Вж. повече примери в: Воскресенски, 2020, 213.
4 Същинската реабилитация на Трайчо Костов настъпва след 1989  г., когато Българската 
комунистическа партия (БКП), преименувана на Българска социалистическа партия (БСП), 
изгражда своя нов имидж (Vukov 2013).
5 Това са основно честванията сред българската емиграция в памет на репресирания земеделски 
водач Никола Петков, както и утвърждаването на 9 септември за „Ден на национален траур“ – 
събития дело на двете най-големи емигрантски организации Български национален фронт 
(БНФ) и Български национален комитет (БНК). Вж. повече при: Воскресенски 2021а.
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Славова, Трифон Кунев и др., след което е проведен и „марш на поробените“6. 
Самата плоча обаче е дело на Събранието на поробените европейски народи 
(СПЕН)7, в което взима активно участие и емигрантската организация БНК. 
Върху нея е било изписано: „На онези, които страдаха и се бориха срещу 
комунистическата тирания в Албания, България, Чехословакия, Естония, 
Унгария, Литва, Литвания, Полша, Румъния“8. 

Първият и единствен до 1989 г. паметен знак за „жертвите на комунизма“, 
дело на българска общност, е издигнатият през 1983 г. паметник в гр. Ниагара 
Фолс (Канада) по инициатива на политическата емигрантска организация „Бъл-
гарски национален фронт“ (БНФ). Този монумент за „жертвите на комунизма“ 
в България се превръща в притегателен за антикомунистическа дейност на еми-
грантската общност, а след 1989 г., макар и с по-малък интерес, това място на 
памет е посещавано от официални български делегации, а през 1998 г., по вре-
ме на своята официална визита в Канада, цветя на мястото поставя и тогаваш-
ният български президент Петър Стоянов.9 През следващите години интересът 
към мястото намалява и той се споменава най-вече като част от миналото на 
емигрантската политическа организация Български национален фронт (БНФ), 
чийто архив днес се съхранява в Института за история на българската емигра-
ция „Илия Тодоров Гаджев“ в гр. Гоце Делчев.10 

С тези примери се изчерпват основните направления за възпоменаване, по-
средством паметни знаци, на политическото насилие от периода на социалис-
тически период. Основният канал за съхраняване на паметта за тези събития 
през социализма си остава словесността, с нейните изражения – свидетелства, 
разказите, слуховете и пр., които в НР България остават неразделна част и от 
семейната памет, която не получава обаче публичен израз до 1989 г., оставайки 
на ниво „не-дискурсивна памет“ (Асман 1997: 50), докато извън страната спо-
мените за политическите репресии се превръщат в част от културната памет 
на политическата емиграция, нейната историография, свидетелска литература, 
периодика, както и от антикомунистическата дейност на емигрантските орга-
низации.

2. Периодът след 1989 г. 
Едва с падането на тоталитарния режим настъпва промяна по отношение 

на интегрирането в науката, обществения и социалния живот на болезнения 
опит от политическото насилие, което довежда и до неговата мемориализа-
6 В. „Свободна и независима България“, бр. 7, 6 юли 1955 г., стр. 3.
7 СПЕН е създадена през 1954 г. в Ню Йорк и първите години от съществуването ѝ в нея 
взима участие Г. М. Димитров. Вж. повече за СПЕН в: АКРДОПБГДСРСБНА-Р-Ф. 4, оп. 8, 
а.е. 44, л. 50–63.
8 В. „Свободна и независима България“, бр. 7, 6 юли 1955 г., стр. 3.
9 Вж. Президентът Петър Стоянов в Канада. – В: Борба, октомври 1998, 21–22.
10 Вж. повече в сайта на ИИБЕСА: https://bgemigration.com/, последно активен на 23.05.2020 г. 
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ция, започнала още през първите години след 1989 г. и продължаваща и до ден 
днешен. Този процес по създаване на антитоталитарни монументи в страната 
включва между 150 и 200 паметни знака – мемориали, паметници, паметни пло-
чи, параклиси, скулптури и др. материални форми на памет, които възпомена-
ват личности, събития и места, свързани с политическата репресия от периода 
на социализма. Тези паметни знаци могат да бъдат разделени на такива, които 
са посветени на убити без съд и присъда, осъдени от т.нар. „Народен съд“, 
на политически опоненти и осъдени в други съдебни процеси, на участници в 
горянското движение, на жертви на „Възродителния процес“, на паметни зна-
ци, които са поставени на места, където е имало лагери или други места на 
политическа репресия, а също и на такива, които са за „всички жертви на ко-
мунистическия режим“. В същото време сред паметниците има и такива, които 
не попадат в изброените тук категории – например онези, които възпоменават 
жертви на различни исторически събития или издигнатите след 1989 г. памет-
ници в чужбина.

Честотата на създаването на паметни знаци е различна. Продиктувана е 
от вътрешно и външнополитически фактори, които оказват отражение върху 
функционалността им. Например в началото на 90-те години поставянето на 
някои от тях е предшествано от извършване на ексхумации на масови гробове, 
което се прави все по-рядко през следващите години. В същото време през 
първото десетилетие след 1989 г. водеща тенденция е ориентирането им към 
масови гробове или други места на насилие, докато поставянето им в централ-
ните части на отделни населени места е по-скоро рядкост. Сред важните фак-
тори, създаващи условията за монументалната мемориализация в страната, е 
провеждането на политиките на т.нар. „справедливост на прехода“ (transitional 
justice), което включва приемането на различни лустрационни законодателни 
текстове и такива, които реабилитират жертвите (вж. повече в: Лулева 2010, 
2012; Luleva 2011). 

Първите опити за създаване на паметни пространства са предшествани от 
ексхумациите на тленни останки, явяващи се една от най-ранните постсоциа-
листически възпоменателни практики. Разкриването на масови гробове е един 
от начините за възстановяване на връзката между репресираните – онези, които 
са били екзекутирани и техните роднини, като едновременно с това се постига 
и очертаване на постсоциалистическата топография на терора. Тези практики 
придават по-висока символна значимост на местата, на които впоследствие са 
поставяни паметни знаци, а също така се явяват и основание за провеждане-
то на периодични възпоменания и панихиди. Около местата на екзекуциите и 
масовите гробове е ориентирана голяма част от паметните знаци за жертвите 
на „Народния съд“, както и някои от тези за убитите горяни и безследно из-
чезналите след 9 септември 1944  г. Често пъти това са надгробия, които са 
поставени след препогребване на тленни останки. Такава ексхумация на масов 
гроб е извършена през 1990 г., на 20 километра от гр. София, моменти от която 
са документирани и във филма „Престъпленията на другарите“ (The Crimes of 
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the Comrades), излъчен по телевизия BBC.11 През тази и следващите години са 
извършени ексхумации на масови гробове в местността „Лушин“ край с. До-
бринище (1990), в местността „Мешето“ край с. Козаревец (1990), в местност-
та „Церовско дере“ край гр. Благоевград (1990), местността „Червения ямач“ 
край гр. Първомай (1992), в гробищния парк на гр. Казанлък (1992), край с. 
Александрово (2001) и на други места. При повечето от тези ексхумации тлен-
ните останки са премествани в други гробове, при други обаче тленните остан-
ки изчезват, а самите места потъват в забрава, като при малка част от случаите 
гробните места са увенчавани с надгробен паметник.12 

Тенденцията монументалната мемориализация на политическите репре-
сии да следва местата на насилието, като изгражда „места на болката и сра-
ма“ (Logan and Reeves, 2011), дори и без да е извършвана ексхумация, е факт, 
видим при издигането на паметни знаци за осъдените на смърт от т.нар. 
„Народен съд“, които много често са ориентирани около лобни места и масови 
гробове. Такива паметници са поставени в гробищните паркове на гр. Казанлък 
(1993), гр. Добрич (1996), гр. Разград (1998), гр. Варна (1999), а през 2002 г. 
паметна плоча е поставена и в старото поповско гробище, където след 1944 г. 
са екзекутирани осъдените на смърт от Народния съд в гр. Попово.13 

Откриването на някои от тези монументи получава висок обществен отзвук 
и те предхождат ключови за политическия преход в страната събития както на 
локално и регионално, така и на национално ниво. С такива събития е свързано 
издигането на Паметника на осъдените от Първи и Втори състав на Народ
ния съд народни представители от XXV Народно събрание, регентите на мало-
летния Симеон II, секретарите към двореца, дворцовите съветници, генерали 
и полковници – всички те екзекутирани на 1-ви февруари 1945 г., открит на 
25 ноември 1995 г., на предполагаемото лобно място в Централното софийско 
гробище. Този паметник е дело на инициативен комитет, ръководен от наслед-
ника на един от убитите – Константин Липовански, който го създава заедно с 
други „другари по съдба“. В деня на откриването му е публикувано отворено 
писмо от „101 интелектуалци“, отправили призив към престолонаследника Си-
меон Сакскубурготски да се завърне в България.14 Този паметник е значим и 
с това, че предшества юридическата реабилитация на осъдените от Първи и 

11 Вж. https://rutube.ru/video/3b5865582cfadc20f40b1c8d0db77191/, последно активен на 25 
април 2019 г. 
12 Такива има в гробището на гр. Банско, където са погребани тленните останки от м. „Лушин“, 
в градския гробищен парк на гр. Казанлък, както и в двора на църквата „Св. Вмчк. Георги 
Победоносец“ в с. Габарево.
13 Плочата е поставена на 22 март 2002 г., по повод 57-годишнина от разстрела. Вж. повече 
в: Паметна плоча на убитите от „Народния съд“ в Попово. – В: Търговищки новини, бр. 24 
от 26 март 2002 г. 
14 Вж. http://www.kingsimeon.bg/semejstvo-i-misiya/n-v-tsar-simeon-ii/zavrashtane-v-otechestvoto 
/, последно активен на 22.07.2019 г. 
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Втори състав на Народния съд, прецедент в най-новата история на България, 
която е обявена на 26 август 1996 г. с Решение № 172 и Решение № 243 на 
Върховния съд. 

Поставянето на паметни знаци около местата на болката се отнася и за Тру-
дово-възпитателните общежития (ТВО) или т.нар. лагери. Този процес е под-
помогнат от високата обществена значимост на темата за лагерите в първите 
години от политическия преход, което се дължи, от една страна, на това, че дъл-
ги години тя е част и от дневния ред на българската политическа емиграция15, 
а, от друга страна, поради факта, че тези места на паметта са преоткривани в 
контекста на започналите съдебни дела за убийствата в лагерите (вж. Христов 
2012), след което се превръщат в част от ежегодните възпоменателни поклоне-
ния и от политическия фолклор през този период (Михайлова 1991: 88). 

Самото поставяне на тези паметни знаци е свързано и със социални проце-
си на сакрализация на миналото и идентификация с определена група, което е 
видимо посредством разпознаването на „своите“ – приемниците на историче-
ската група на „жертвите“ и „чуждите“ – наследниците на „извършителите“. 
Този процес е свързан с формирането на табута, стереотипи и защитен ме-
ханизъм срещу опасността от „омърсяване“ (Дъглас 2005). Свидетелство за 
това е, когато през 1990 г., в опит да овладеят появилите се антитоталитарни 
нагласи, тогавашният министър-председател на България – Андрей Луканов, 
заедно с генералния секретар на Българската комунистическа партия – Петър 
Младенов, взимат участие във възпоменателно поклонение на лагера „Слънчев 
бряг“ край гр. Ловеч, където откриват паметна плоча за „жертвите на тота-
литаризма“. Тогава обаче бившите лагеристи и техни наследници не приемат 
високопоставените държавни служители за „свои“, а ги посрещат с плакати: 
„Убийците се връщат на местопрестъплението“ и „Ние не искаме памет
ници от убийци“ (Topouzova 2015: 111). През следващите години разпознава-
нето на „свои“ и „чужди“ става съществена част и от уставите на Съюзите на 
репресираните в страната, в които, за да членуват, кандидатите е трябвало да 
отговарят на различни условия, като например това да докажат, че не са били 
съпричастни към структурите на Държавна сигурност. Именно тези съюзи се 
явяват и легитимните организации за поставяне на паметни знаци на местата за 
въдворяване – не само на лагера „Слънчев бряг“ край гр. Ловеч, но също и при 
I-ви обект на о-в Персин (гр. Белене), при лагера „Куциян“ край гр. Перник, 
както и при тези край с. Богданов дол и с. Бобов дол.

Освен да маркират местата на насилието, паметните знаци от 90-те години 
са издигани и в централните части на населените места, придавайки публичност 
на политическата репресия и включвайки обратно в общността онези, които до 
този момент са били изключени като „жертви“, осъществявайки по този начин 
15 Вж. раздела, озаглавен Prisons, concentration camps [Затвори и концентрационни лагери], 
в библиографския справочник от книгата Works of Bulgarian emigrants – an annotated biblio
graphy: books, booklets, disertations на политическият емигрант д-р Георги Паприков (Paprikov 
1985).
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една от фундаменталните характеристики на националната държава (Giesen 
2004: 51). Разполагането на монументални репрезентации в населеното място е 
характерно за паметниците на безследно изчезналите и особено за онези, които 
възпоменават „всички жертви на комунистическия режим“ (вж. по-долу). При-
чината се дължи на това, че символният център на населените места не само 
осигурява необходимата обществена видимост, но в него паметните знаци се 
доближават до пространства и места, които им придават по-висока легитим-
ност – управленски и културни институции, исторически места, православни 
храмове и градските мемориални пространства. Стремежът към близост с тях 
потвърждава тяхната логика за отъждествяване и съпоставяне с вече утвърде-
ни места на паметта. 16

Емблематичен за периода на 90-те години паметник, който е издигнат в цен-
търа на населеното място, е Мемориалът за жертвите на комунистическия 
терор пред Националния дворец на културата (НДК), който включва имена-
та на общо 7522 души. Този монумент възпоменава най-много репресирани 
в страната, имената на които са подредени по административни области и са 
изписани върху скосена паметна стена с дължина 58 метра. Решението за изди-
гане на Мемориала е от 1994 г., след което през 1995 г. е проведен конкурс за 
проект, организиран от Фонд „Паметник на жертвите на комунизма“. Колекти-
вът на спечелилия проект решава мемориалното пространство да представлява 
разсечена надгробна могила, включваща три елемента: 1.) паметна стена 2.) 
оброчен кръст и 3.) православен параклис. Акцент, разкриващ и отношението 
на Българската православна църква (БПЦ) към паметта за „жертвите на ко-
мунизма“ е това, че мястото, на което е планиран да се строи параклисът „На 
всички български мъченици жертви на комунистическия терор“, е осветено 
през 1997 г. от Софийския митрополит Инокентий Крупнишки от Синода на 
патриарх Пимен, а след завършването му през 1999  г., и особено след края 
на Разкола през 2012 г., той започва да се стопанисва от духовници, които са 
принадлежали към Алтернативния синод на БПЦ. През последните години Ме-
мориалът става емблема на паметта за „жертвите на комунизма“ в страната, 
особено след 2011 г., когато всяка година на 1 февруари, в Деня за почит на 
жертвите на комунистическия режим, там е отслужвана панихида.

Друга пространствена закономерност, която е свързана с издигането на па-
метници за „жертвите на комунизма“, е тяхното разположение до антифа
шистки или други монументи от периода на социализма.17 Създадената по 
този начин диалогичност променя изначалната концепция на социалистическия 
монументален дискурс, при който целият властови и исторически ресурс е 

16 С такова разположение са паметните знаци за политическото насилие в гр. Перник, гр. 
Пловдив, гр. Нова Загора, гр. Видин, гр. Карлово, гр. Ябланица, гр. Пазарджик, гр. Варна, гр. 
Шумен и др.
17 Такива са паметниците в гр. Лом, гр. София, гр. Плевен, гр. Перущица, с. Стряма, с. Калоя-
ново, с. Цалапица.
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концентриран в символичния център на населеното място. Така се нарушава 
„вечната истина на идеала“ и внушението за „нетленната същност“ на „кому-
нистическите герои“ (Вуков 2009: 596). Тази диалогичност внушава на социа-
листическите паметници неистинност и фалшивост, а техният замисъл за все-
обхватност на историческото време е обезсилен и лишен от връзка със съвре-
менните прочити на миналото. Когнитивният потенциал на новите паметници 
дава гласност и на онзи разказ от периода на социализма, съществуващ като 
паралелен и легитимиращ официалния, за извършеното възмездие, явявал се 
своеобразна „социална поетика“ от времето на социализма (вж. повече за това 
понятие в: Хърцфелд 2007). Чрез тях се разкриват и конструктите на „позорна-
та смърт“ в социалистическото общество, представляващи обърнатия образ на 
прекрасната и поучителна смърт на героите (Колева 2013: 143). Такъв е харак-
терът на паметната плоча на 9-мата „плевенски граждани – юристи“ пред входа 
на Съдебната палата в гр. Плевен. Тя е посветена в памет на „погубените от 
терора след 9 септември 1944 г.“ до идентична паметна плоча, възпоменаваща 
9-ма юриста от Плевенския окръг, репресирани по политически причини между 
1923 и 1944 г., но в борбата срещу „фашизма и капитализма“.

Монументалната мемориализация навлиза в нов период след 2000 г., когато 
Законът за обявяване на комунистическия режим за престъпен се явява прав-
ното основание за тяхното създаване. Този закон „има значение като морално 
и политическо послание, но не и като акт с правни последици за обществото. 
Той илюстрира желанието на десницата да поддържа идентичността си на ан-
титоталитарна политическа сила и същевременно да се въздържа от политика 
на възмездна справедливост, възприета в други постсоциалистически страни“ 
(Лулева 2012: 66). От този момент нататък в страната се наблюдава засилване 
на интереса към издигането на паметни знаци в по-малките населени места. 
Монументи се появяват в голяма част от областните градове, където почти на-
всякъде е поставен поне един паметник – емблема за „жертвите на комунизма“. 
Особено активен е земеделският водач и вицепрезидент Тодор Кавалджиев 
(1997–2002), по чиято инициатива са открити паметни знаци на участници в 
горянското движение. Такива са паметникът на Нейко Нейков в с. Манолско 
Конаре, на убитите през 1951 г. участници от антикомунистическия отряд „Г. 
М. Димитров“ от с. Златосел, на участниците в антикомунистическия отряд „Г. 
М. Димитров“ и на безследно изчезналите след 9 септември 1944 г. в с. Пър-
венец, на Петко Китуков от с. Трилистник, разстрелян като горянин в Средно-
горския отряд „Никола Петков“, паметник в гр. Сливен, посветен на „горяните 
от Сливенско“, на когото са изписани имената на 41 души, убити през 1950 и 
1951 г. Със съдействието на Тодор Кавалджиев са открити още паметници и 
паметни плочи на Михаил Марков в с. Белозем и на горянина Георги Комитов 
в с. Шишманци – командир на земеделския отряд „Никола Петков“ и др.

През този период е изграден и вторият Мемориал за жертвите на комуниз
ма, намиращ се на крайречната улица в гр. Видин. Той е посветен на жертвите 
на повече от 40 населени места в областта, голяма част от които са убити без 
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съд и присъда на 17 септември 1944 г. в местността „Вълчешки дол“ край с. 
Макреш (Видинско) и в местността „Кисерка“ между с. Бяла Рада и с. Войни-
ца (Видинско). Мемориалът е издигнат след две неуспешни инициативи – да 
бъде обявен отец Паладий за мъченик от Българската православната църква 
и местността „Вълчешки дол“ да се превърне в място на памет (Васева 2013: 
151–155). Изграден е с дарения от наследници, средства на политическа партия 
„Български демократичен форум“ (БДФ) и с помощта на Община Видин. В 
Мемориала са изписани имената на репресираните и са изрисувани образите 
на три от най-известните жертви за региона, убити в местността „Вълчешки 
дол“, които се явяват последователи на антикомунистическата и националис-
тическа организация Съюз на българските национални легиони (С.Б.Н.Л.). 
Мемориалът е официално открит на 28 октомври 2002 г., в присъствието на 
Николай Свинаров, тогавашен военен министър в правителството на Симеон 
Сакскубурготски.18 Други паметници, които са създадени през този период и 
възпоменават репресирани от различни населени места, са този в гр. Яблани-
ца, паметникът „Свидетелят“ в гр. Пловдив (2005), монументът в с. Калояново 
(Пловдивско), издигнат през 2003 година, като последните два могат да бъдат 
отнесени и към групата на „паметниците-емблеми“ (вж. по-долу).

Тенденцията за обединяване на спомена на репресирани, посредством мемо-
риална репрезентация, е характерна за целия период след 1989 г., но мотивите 
на техните инициатори са различни. Така например в първите години на поли-
тическия преход обединяването е резултат от стремежа към възпоменаване на 
„жертвите“ като цяло, най-вече свързаните с определено историческо събитие. 
Тогава са изградени паметници на цели групи от хора – жертвите от отделни 
селища, съдебни процеси или милиционерски акции, както и паметници, обе-
диняващи жертвите от различни населени места. В този случай съпоставянето 
между тях е имало най-вече за цел постигане на пълна реабилитация, в резултат 
на което към групата на включваните е имало и такива, които са определяни 
като виновни или съпричастни към извършване на политическо насилие преди 
9 септември 1944  г. Възпоменаването „заедно“ се дължи и на характера на 
причинно-следствените връзки, напр. част от осъдените на смърт от т.нар. „На-
роден съд“ са били „безследно изчезнали“ преди самите съдебни процеси.19 В 
друг случай то е резултат от съпоставяне на „жертвите“ със загинали в други 
исторически събития, напр. във войните, което е част от стремежа към оневи-
няване и нормализиране на спомена.20 

В същото време след 2000 г., и особено през последните години, се засилва 
и тенденцията за създаване на паметни знаци, които са посветени на „всички 
жертви на комунистическия режим“. Това обикновено са безименни паметни
циемблеми, които нямат конкретен адресат и конструират обобщен образ за 
18 За различни аспекти на колективната памет във Видинско вж. Васева 2013.
19 Например паметните плочи в параклиса „Св. Цар Борис I“ в гробищния парк на гр. Шумен.
20 Такъв характер имат паметниците в с. Домлян и този в с. Винище (Монтанско).
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„жертвата“ и „палача“. Особено характерни те са за областните и общински 
градове в страната  – гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Варна, гр. Плевен, гр. 
Лом, гр. Перник, гр. Нова Загора, гр. Русе, гр. Бургас, гр. Карлово, гр. Шумен, 
с. Калояново и др., в които придобиват характер на антитоталитарни деклара-
ции (Voukov 2005). При тях обикновено отсъства посочването на исторически 
факти и конкретни личности или посланието им е много общо, което ги прави 
по-малко конфликтни, но в същото време по близки до идеята за създаването на 
една „структурна травма“, отколкото до назоваването на историческата загуба 
и създаване на исторически разказ (вж. повече за понятията в: LaCapra 2005).

Друга тенденция, която е характерна за изграждането на монументални ре-
презентации за „жертвите на комунизма“, са паметниците за отделни лично
сти. Този процес засяга възпоменаването на видни политически фигури – ре-
пресирани като опоненти, за които още по време на социализма, сред българска-
та емиграция, е изграден възпоменателен култ – напр. към земеделските водачи 
Никола Петков, Димитър Гичев или за социалдемократа Кръстьо Пастухов. 
След 2000 г. се наблюдава по-отчетлив процес по изграждане на паметници за 
отделни личности, което се дължи и на вече натрупаната „мека памет“ (Etkind 
2004), включваща най-вече свидетелства, архивни материали, изготвяне на ме-
моари, биографични и редица исторически проучвания. Наред с паметните зна-
ци за отделни горяни, такива са издигнати и в памет на репресирани политици, 
регенти, министри, журналисти, писатели, художници, православни свещеници 
и др., които по един или друг начин са станали жертва на политическа репре-
сия.21 За разлика от отсъствието на паметници за отделни православни духов-
ници, с изключение може би на този в гр. Кърджали за отец Благой Топузлиев, 
видима е повсеместна монументална мемориализация на католически мъчени-
ци. Например такива са издигнати в памет на епископ Евгений Босилков, отец 
Йосафат Шишков, отец Камен Вичев, отец Павел Джиджов след техните беа-
тификации от 1998 г. и 2002 г., след като вече е бил натрупан голям масив от 
агиографски материали и химнография. Паметта за тях обаче не се съхранява 
само посредством поставяне на паметни знаци, но също и чрез иконографски 
изображения и музейни репрезентации (вж. повече в: Voskresenski 2018).

Монументалната мемориализация на политическото насилие засяга и бъл-
гарските общности в чужбина след 1989 г., където са издигнати паметни знаци 
за „жертви на комунизма“, като част от изграждането на един международен 
антитоталитарен дискурс. За разлика от процесите на памет в страната, в 
чужбина са издигани най-вече паметни знаци на харизматични фигури, чиято 
биография е белязана от репресивния характер на режимa и има висока сим-
волна и обществена значимост. Тази мемориализация е породена от различни 
социално-исторически фактори сред българските общности в чужбина. Напри-
мер посредством трансмисия на памет от центъра към периферията на етниче-
ската общност, какъвто е случаят с изселените български турци по време на 

21 Вж. повече за тези паметници в: Воскресенски, 2020: 196–327.
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т.нар. „Възродителния процес“.22 Сред тях се появяват паметници, които са 
предхождани от такива, които са създадени в България. Например паметникът 
на 17-месечната Тюркян, най-малката жертва на „Възродителния процес“, уби-
та през 1984 г., е издигнат през 2013 г. сред общността на българските турци 
в гр. Одрин, а през 2014 г. паметник-реплика на „Тюркян чешма“ от с. Моги-
ляне е изграден и в гр. Бурса (Турция). Тази трансгранична трансмисия на па-
мет е подпомагана и посредством ежегодните трансгранични възпоменателни 
поклоннически пътувания и календарно ориентирани чествания (Вуков 2012). 
Тя се явява мост между идентичността и колективната памет на общности от 
български турци, които са имали общо минало преди и по време на „Възроди-
телния процес“. 

Подобни процеси на трансмисия на памет от локално към глобално ниво, от 
центъра към периферията, е видим и по отношение на паметта за българския 
депутат Димитър Пешев, който се утвърждава като спасител на българските 
евреи в локалната памет и идентичност на жителите от гр. Кюстендил (Лулева 
2017), а едновременно с това личността му е популяризирана и извън страна-
та – в негова памет през 2000 г. е поставен бюст-паметник в сградата на Съвета 
на Европа в Страсбург (Франция), а двуезични паметни плочи са поставени в 
гр. Яфа (Израел), а през 2018 г. и в гр. Киев (Украйна). Това води както до обо-
гатяване на историческата митология за жертвите на Холокоста, така и до ге-
роизирането на Димитър Пешев, чрез обявяването му за „българския герой на 
Холокоста“.23 Подобни примери за трансмисия на памет има и по отношение на 
българската етническа диаспора в Украйна, свързани с т.нар. „таврийски бъл-
гари“, съпътствано от поставяне на паметници в страната и чужбина.24 Освен 
примери за пренос на памет от центъра към периферията на етническата общ-
ност, видима е и обратната тенденция – напр. при формирането на религиозния 
култ за епископ Евгений Босилков, който се заражда първоначално в чужбина 
след неговата екзекуция от 1952 г., оформя се като процес по беатификация 
през 80-те години извън страната, но се утвърждава като религиозен култ, със 
съответните репрезентации, сред общностите на българските католици в Бъл-
гария след падането на режима от 1989  г. (Voskresenski 2018; Воскресенски 
2020, 2020а). 

Освен времевите и пространствени параметри, изображението е определяно 
за един от основните компоненти при анализа на монументалните измерения на 
22 Повече за процесите по конструиране на национална територия чрез ритуали, включително 
и по направление център-периферия вж. Grigorov 2019.
23 Вж. https://www.fozmuseum.com/explore-foz/never-forgotten-the-story-of-bulgarian-holocaust- 
hero-dimitar-peshev/, последно активен на 6 октомври 2019 г. 
24 Паметната плоча за писателя и журналист Мишо Хаджийски  – един от злочестите ор-
га низатори на преселението на таврийските българи от 1942 г., е поставена през 2015 г. в 
род ното му село Инзово (Запорожка област, Украйна). Вж. повече в: https://mayamarkov.
wordpress.com/2015/11/05/honoring_tauric_bulgarians_misho_hadjiiski/, последно активен на 
06.05.2020 г. 
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паметта (Yilmaz 2010). Към използваната символика могат да бъдат отнесени 
както политическите емблеми (вж. по-долу в текста), така и вграждането на раз-
лични традиционни и религиозни представи. Масово е използвана християнска 
символика, в резултат на което те могат да бъдат разглеждани като елементи на 
„религиозното възраждане“ в страната след 1989 г. (Беновска-Събкова 2013) 
или като въплъщаващи „фолклорните измерения на християнството“ (Георги-
ева 2012). Тази символика е видима при почти всички паметни знаци, с из-
ключение на някои от онези, които са посветени на участниците в горянското 
движение или т.нар. „Възродителен процес“. Кръстът, като символ на мъче-
ническата смърт, е не само съставна част при паметните знаци, но при много 
от тях е и основен техен елемент. За означаване на политическата репресия са 
употребени и други християнски символи като трънен венец, камбана, разпя-
тие, а на някои места са построени и православни параклиси – напр. в гр. Со-
фия, гр. Видин, гр. Шумен, с. Уровене. 

В същото време политическото насилие е изобразено и чрез по-универсал-
ни и традиционни представи, някои от които са вдъхновени от старобългарски 
християнски образци.25 Опити за осмисляне на репресиите посредством хрис-
тиянската мартирология са направени и от Алтернативния синод на БПЦ, кой-
то се явява единствената православна институция в България, която е създала 
паметни знаци за „жертви на комунизма“.26

Създаването на паметни знаци е тясно свързано и с останалите елементи 
на мемориализацията. Особено важна роля имат календарно ориентираните 
чествания и възпоменателни практики, посредством които материално и нема-
териално се превръщат в средство за трансмисия на съдържания от семейната 
към колективната памет и конструирането на социална реалност, създавайки 
едно интерсубективно стандартно време, което се различава от това на съзна-
нието на отделния субект (Бъргър и Лукман 1996: 4). Тази взаимовръзка видо-
изменя смислите и посланията на паметниците, политизира ги, а същевременно 
ги превръща и в част от една „актуализирана история“ (вж. Джордано 2006).

От направения опит за типология на паметните знаци за политическите ре-
пресии се вижда, че има сходства и различия по отношение на тяхното разпо-
ложение, възникване, символика и възпоменавани събития. Като част от пост-
социалистическа култура на паметта те очертават нови колективни представи 

25 Подобен характер има паметникът в гр. Карлово, който представлява грамада с кръст, с кое-
то политическото насилие е осмислено посредством традиционна българска обичайноправна 
наказателна норма. Традиционни християнски схващания има и в параклиса за „жертвите на 
комунизма“ в гр. Видин, както и на паметника в гр. Варна, където вместо кръстове е поставе-
на глаголическата буква „Аз“ („Помни“).
26 Такива се явяват кръстът в южната абсида на храм „Света София“ в гр. София и паметната 
плоча пред входа на църквата „Света Троица“ в гр. Пловдив. И двата паметни знака са свър-
зани с опитите за мемориализация на политическите репресии и канонизацията от 2002 г., 
когато за „свещеномъченици и преподобномъченици“ са обявени близо 120 архиереи, свеще-
ници, монаси и миряни, убити в годините 1923–2002 г. от „безбожниците комунисти“.
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по отношение на близкото минало, важни за историята на различните локални, 
политически, етнически и религиозни общности. Освен знание за миналото, па-
метниците са носители и на знание за настоящето, запечатали в себе си истори-
ята на своето създаване, както и грешките на паметта по време на периода след 
1989 г. Чрез тях се създават нови места на паметта, които разказват за трав-
матични събития, променят мемориалното пространство и се явяват ресурс за 
формиране на колективни идентичности в България и извън нея. 

II. Паметниците: между травмите и новите политически 
идентичности

Паметните знаци от периода след падането на тоталитарния режима (1944–
1989) имат важно значение като консолидиращ фактор за различни социални 
групи в българското общество. Те възникват чрез инициативи, които са съз-
дадени „отдолу“ – чрез дейността на самите пострадали, но в същото време са 
резултат и от провеждане на определени държавни политики „отгоре“. Една от 
основните им социални функции е, че се явяват средство за поправяне на соци-
алната несправедливост – колективната травма, а едновременно с това служат 
за морално осъждане на политическото насилие. В контекста на „правото на 
прехода“ паметните знаци се явяват отговор на систематичното насилие върху 
човешките права, целящ предотвратяване на неговото повтаряне (Arthur 2011: 
1). От тази перспектива целта им е публично да назоват загубите като част от 
една „историческа травма“ (LaCapra 2005) и да се превърнат в символни устои 
на паметта, които прекъсват „травматичната темпоралност“, позволяващи на 
индивидите да осмислят миналото като характерно за историческото време „да-
лечно преживяване“ (Olick 2011: 45). Тяхното поставяне може да се разглежда 
и като манифестиране на публична позиция, която утвърждава усещането, че 
репресиите вече не са релевантни на постсоциалистическите реалии. Изхож-
дайки от психологическата трактовка за „травматичната памет“, тези паметни 
знаци осигуряват конкретен обект на болката, намиращ се извън субекта, който 
е необходим за нормалното осъществяване на „работата на траура“. По този 
начин се осъществява критичната дистанция от миналото – човешките съще-
ства получават възможност да преодолеят болката, разграничавайки миналото, 
настоящето и бъдещето (LaCapra 2005: 144).

Чрез паметниците за политическото насилие се формират социални значе-
ния, посочват се исторически събития и се създава пряка връзка с тези, които се 
възприемат като продължител на историческата група на „жертвите“ в насто-
ящето, както и с онези, които се възприемат за продължител на историческата 
група на „извършителите“. Този процес начертава логики за приемственост и 
наследственост на вината и съвсем не е безконфликтен, тъй като е свързан със 
създаването на колективни представи за „палача“ и „виновника“ (Giesen 2004). 
Социалният психолог Гилад Хиршбергер посочва, че създаването на социални-
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те значения за историческата травма води до последствия не само за „групата 
на пострадалите“, които използват миналото, за да заздравят чувството си за 
колективна идентичност – посредством различни културни ритуали, символи 
и словесност, но води и до последствия за членовете на „групата на извърши-
телите“, които са изправени пред исторически дисконтинуитет и срещу които 
са изтъквани различни аргументи, целящи обезценяване на тяхната колективна 
идентичност, която трябва да поправят (Hirschberger 2018).

Сред последиците, които са свързани с преодоляването на културната трав-
ма от дългогодишното мълчание по време на социализма, е даването на глас-
ност на семейната история и създаването на диалог между поколенията, което 
осигурява трансмисия и преработване на травматичните съдържания на чле-
новете на семейството, при които до този момент е имало изградени семейни 
тайни. Особено видимо е запълването на този разлом в паметта между поколе-
нието на родените през 20-те и 30-те години на XX в., чийто родители са били 
убити като „народни врагове“ след 9 септември 1944 г., и на техните наслед-
ници, родени през 40-те и 50-те години, които много често са израснали без да 
знаят почти нищо за случилото се или са приемали безрезервно официалния ис-
торически наратив, съгласявайки се с версията, че техните прародители са били 
справедливо наказани. Ето защо ангажираността на по-възрастните с каузата 
по поставяне на паметни знаци се явява и своеобразен дълг към следващото, 
второ, поколение, на което миналото трябва да бъде разказано, да бъдат опро-
вергани неверните исторически твърдения и да се формира нова пост-памет 
(вж. Воскресенски 2019).

Превръщането на паметни знаци за „жертвите на комунизма“ в част от една 
„актуализация на паметта“ е улеснено от инерцията при разрушаването на Го-
лемия исторически разказ (Кьосев и Колева 2017), но, както беше посочено, то 
е съпътствано и от формирането на колективни представи за „извършителя“. 
Това мобилизира съпротиви, които до този момент са обезпечавали „правди-
вия“ официален наратив. Например с това, че са тласкали тази страница от 
близкото минало към незначимото, а именно – онова, което не съхранява ти-
пичното, а индивидуалното, което не е клиширания сюжет, а реалната биогра-
фия, което не може да се превърне в чудесно, т.е. подлежи на забрава (Григоров 
2007: 116). Ето защо борейки се със забравата монументалните репрезентации 
мобилизират и „активисти на паметта“, които, от позицията на „антифашис-
та“, разпознават възпоменаваните личности не като „жертви на комунизма“, а 
единствено като колаборационисти с Нацистка Германия и военнопрестъпни-
ци, „виновни за репресии и убийства, проводници на фашизъм, на съучастие с 
Германия във Втората световна война“ (Проданов 2018: 40), а монументалните 
репрезентации, свързани с тях, единствено като част от една нова политическа, 
дори и тоталитарна идеология на антикомунизма (Проданов, Димов и Димов 
2018).

От проведените теренни проучвания е видимо, че при по-голямата част от 
разглежданите паметни знаци акцентът е поставян върху „жертвата“, а не тол-



65

кова върху „причинителя“ на насилието. Въпреки това, при малка част от тях 
се посочва деятелят на репресията и това често пъти става зад обобщения об-
раз на тогавашната власт: „избити от комунистическата власт след 9 IX 
1944  г.“, „погубени от терора“, „избити от комунистите“, „зверски са 
убити… от Комунистическата Д.С.“ и пр. Фокусирането върху „жертвата“ 
и по-малко върху „извършителя“, свидетелства за това, че тези паметни знаци 
трудно могат да бъдат квалифицирани като отправна точка за радикална анти-
комунистическа реторика, изградена въз основа на езика на омразата, а най-ве-
че като средства за реабилитация на пострадалите. 

Ако възприемем, че по-голямата част от възпоменаваните личности са 
неоспорими „жертви“ на политическото насилие и са репресирани без да са 
изповядвали радикални виждания, то сред тях има и такива, които и до днес 
будят полемики и спорове, възприемани повече или по-малко за проводници 
на крайни идеологии, което ги превръща в разпознаваем символен ресурс за 
„когнитивна радикализация“ (Джекова и др. 2016). Към тази група могат да 
бъдат отнесени паметните знаци за Илия Минев, който е бил привърженик на 
националистически и антисемитски идеи, като един от водачите на Съюза на 
българските национални легиони (С.Б.Н.Л.). Генерал Христо Луков също е оп-
ределян за „жертва“ – разстрелян е от група комунисти на 13 февруари 1943 г., 
но той е и сред ръководителите на националистическата С.Б.Н.Л. Инициативи 
за издигане на паметни знаци има и в памет на генерал Иван Вълков, който е 
сочен за ръководител на масовите репресии срещу левицата след Септемврий-
ското въстание (1923) и след атентата в църквата „Св. Неделя“ през 1925 г. 
При някои от тези паметни знаци също е налице акцентиране върху отделната 
личност и изповядваната от нея крайна идеология. В параклиса за „жертвите 
на комунизма“ в гр. Видин са изтъкнати биографиите на отец Паладий (1912–
1944), Венелин Шутилов (1920–1944) и д-р Илия Велков (1902–1944), за които 
е посочено, че са били тясно свързани с организацията Съюз на българските 
национални легиони (С.Б.Н.Л.), за която обаче никъде не се споменава, че е 
поддържала идеята за антикомунизъм, отхвърляне на либерализма, симпатизи-
рала е на еднопартийната диктатура и е поддържала тесни връзки с Третия райх 
(Чолаков 2016: 293).

Преодоляването на колективната травма от периода на тоталитарния режим 
посредством създаването на паметни знаци е резултат не само от лични ини-
циативи, но и от разнообразна организационна дейност. В този случай съз-
дателите на мемориалните измерения на паметта са репресирани, наследници, 
съидейници и политически емигранти, които обаче вече не само са участници 
в семейната погребална обредност, но се превръщат и в активисти на различни 
организации и политически партии, полагайки основите на нови политически 
идентичности. По този начин част от паметните знаци се превръщат в една 
периодично „актуализирана история“, което е особено видимо в контекста на 
отделните вероизповедания, но също и като част от институционалната памет 
и идентичност на възродени политически субекти, между които има национа-
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листически организации, социалдемократи, земеделци, анархисти и всички ос-
танали, които реконструират спомена за репресираните като за свои „много 
специални мъртви“ (вж. за това понятие в: Brown 1981). 

По този начин споменът за „жертвите“ се явява важна част от историята на 
политическите субекти, която е припомняна в настоящето. Например за из-
граждането на паметните знаци за „Възродителния процес“ основна роля има 
политическа партия Движение за права и свободи (ДПС), за участниците в го-
рянското движение – земеделска партия БЗНС „Никола Петков“ и останалите 
земеделски партии Обединени земеделци, Земеделски народен съюз и др. Бъл-
гарският демократичен форум (БДФ) изгражда паметни знаци за участниците 
в националистическата организация Съюз на българските национални легиони 
(СБНЛ), а Българската социалдемократическа партия (БСДП) за репресира-
ните социалдемократи. Възстановяването на спомена за жертвите като част от 
политическата история, е видимо от използваната символика върху монумен-
тите. На паметните знаци за „Възродителния процес“ е изписвано съкраще-
нието ДПС или HÖH (Hak ve Özgürlükler Hareketi), на тези за участниците в 
горянското движение е поставяна четирилистна детелина и житен клас (знак 
на БЗНС „Никола Петков“), буквата „А“ е емблема на анархисткото движе-
ние и Федерацията на анархистите в България – ФАБ, знакът „Мълния“ е из-
ползван от националистическата и антикомунистическа организация Съюз на 
българските национални легиони (СБНЛ), емблемата с оковани с вериги ръце, 
протегнати към слънцето, е поставяна на паметните знаци, които са дело на 
Съюзите на репресираните в страната. По този начин тази памет става важна 
за формирането на новите политически идентичности, което и в други бивши 
социалистически страни се изгражда въз основа на отхвърляне на близкото ми-
нало (Verdery 1999: 35).

Сред инициаторите немалък принос имат и политическите емигранти, 
които след 1989 г. участват активно в изграждането на паметни знаци за „жерт-
вите на комунизма“ в България. Дарения прави фондация „Св. Георги Победо-
носец“ – Балтимор (САЩ), създадена от д-р Георги Лазаров, която до 2014 г. 
финансира изграждането на 4 паметника, които възпоменават „жертви на ко-
мунизма“ – паметниците за католическия свещеник Камен Вичев в гр. Пловдив, 
Александър Николов (Сашо Сладура) в гр. Пловдив, Жертвите на комунизма 
в гр. Пловдив (Централен гробищен парк) и на Георги Марков в гр. София.27 
Изцяло с финансови средства на политическия емигрант Кирил Маринов са 
изградени през 2012 г. мемориалните плочи „Жертвите на Винище“ в с. Ви-
нище (Монтанско). Те са уникални не само с това, че използват съществуващ 
паметник от социализма – монументална скулптурна композиция от две мъжки 
фигури на партизани–антифашисти, а и поради факта, че обединяват имена-
та на няколко групи „жертви“ от различни исторически периоди: Балканската 
и Междусъюзническата войни (1912–1913), Първата световна война (1915–

27 Вж. http://desebg.com/intervu/1813-2014-04-30-04-34-40, последно активен на 18.06.2019 г. 
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1918), репресирани, концлагеристи, политически емигранти и политзатворници 
до 1944 г. и след 1944 г. Други паметни знаци, дело на емигранти, са паметната 
плоча върху параклиса „Св. Иван Рилски“ в с. Уровене, посветена на горянина 
Кирил Маринов Московски, за който се твърди, че е убит от Държавна сигур-
ност през 1973 г. Голям принос за изграждането на Мемориала в гр. София има 
и политическият емигрант Илия Илиев, живеещ в Сан Марино (САЩ), който 
дарява 60 000 щатски долара за изграждането на Параклиса на всички българ-
ски мъченици, жертви на комунистическия терор, дарение в памет на неговите 
репресирани родители Султана и Богдан Илиеви.28

Голяма част от създателите на паметните знаци – политически партии, ини-
циативни комитети, съюзи, фондации, неправителствени или професионални 
организации, вече са прекратили своята дейност, а създадените от тях мемори-
ални репрезентации са част от тяхното минало. Така например една от първите 
неправителствени организации за популяризиране на паметта за „жертвите на 
комунизма“ е Съюз „Истина“, създаден от братята Дянко и Георги Маркови, 
преки наследници на безследно изчезналия след 9 септември 1944 г. плевенски 
адвокат Георги Марков. В устава на организацията е записано, че е създадена 
да издирва и документира различни политически репресии, лобни места на из-
бити без съд и присъда и да съдейства за тяхното разкриване, идентификация и 
погребение (Гаджев 2004: 193–194). Тази организация, подобно на много дру-
ги, вече е преустановила дейността си, а нейният архив е предаден за обработка 
и съхранение в „Държавен архив“. Немалко са и примерите за паметни знаци, 
дело на частни лица, най-вече репресирани, които вече не са между живите, 
което е показателно за това, че част от създадените репрезентации за полити-
ческото насилие вече са част от едно „минало свършено“ и са изпълнили своята 
основна мисия – да помогнат на жертвата да преодолее болката и страданието.

Заключение

От проведеното изследване е видимо, че паметните знаци, които възпоме-
нават „жертви на комунизма“, възникват като част от семейната погребална 
обредност, бележат епизодично дейността на емигрантските политически ор-
ганизации, а в своята съвкупност са най-вече част от постсоциалистическа-
та култура на паметта. Те представляват мемориално наследство, което има 
динамична и променлива история и изпълняват различни социални функции. 
Една от тях е да изграждат дистанция от колективната травма, причинена от 
политическите репресии от времето на социализма, създавайки нови времеви 
пластове, които реабилитират „жертвите“, преработват негативните емоции и 
служат като отправна точка при интегрирането на разказите и спомените в ко-

28 Вж. https://desebg.com/memoriali/1067-2013-01-31-10-14-27, последно активен на 24.06. 
2019 г. 
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лективната памет и идентичност на различни локални, етнически, политически 
и религиозни общности в страната и извън нея. Разгледани в тяхната съвкуп-
ност паметниците за политическото насилие от този период са част от постсо-
циалистическо наследство, което се утвърждава чрез конфликти и напрежения, 
породени най-вече от това, че някои от неговите репрезентации са оспорвани 
и накърняват вече изградени от времето на социализма идентичности на някои 
социални групи.

Паметниците за „жертвите на комунизма“ възникват в исторически момент, 
в който се прави опит периодът от втората половина на XX в. да бъде осмис-
лен и представен като национално историческо наследство. В този контекст те 
се явяват изразно средство за представяне на политическото насилие. Те въз-
никват най-вече по инициатива на репресираните, за които са психологическа 
подкрепа – осигурят конкретен обект на болката, необходим за нормалното осъ-
ществяване на „работата на траура“. Ето защо битието им е свързано със съх-
раняване, експониране и валоризиране на истории за травматични събития, нор-
мализиращи междупоколенческия диалог. Паметните знаци са посредници меж-
ду личното и колективното, изграждащи гръбнака на пространствено-времевия 
континуум за възприемане на политическото насилие от периода на социализма. 
Макар да са създадени в общо историческо време, а издигането им да е обусло-
вено от сходни исторически условия, групите, които ги възприемат и оценяват 
като значими, са много често нееднородни и несвързани помежду си. Въпреки 
това създадените от тях паметници си приличат по сходните резултати – напр. 
по отношение на мемориалното пространство, където създават нови места на 
болката или антитоталитарни мемориални пространства в населените места, с 
което преосмислят наследената от периода на социализма символна среда.

Макар да са най-масовото изразно средство за представяне на политически-
те репресии в публично пространство и да са в основата на формирането на 
ритуалния комплекс около паметта за това минало, паметниците не притежават 
потенциала да изградят завършен исторически разказ за тоталитарния характер 
на социализма. Основната причина за това е, че те не разполагат с критичен 
исторически разказ, който да допълни тази „твърда памет“ (Etkind 2004), да 
я обясни, така че едновременно да предаде разказа за политическото насилие, 
но и да създаде дистанция от емоционалната натовареност на това мемориално 
наследство – разглеждайки го посредством неговите създатели, цели, функции, 
послания и значенията му за общностите в настоящето. Видимо е, че отсъст-
вието на такъв разказ е причина това постсоциалистическо наследство да ос-
тане доминирано от функциите му да осъществява реабилитация, възмездие 
или подхранване на политически идентичности, обричащи го по този начин на 
стереотипизиране, забрава и неразбиране на много от неговите съдържания, 
които имат потенциала да бъдат представени като значим съвременен елемент 
от културно-историческото наследство и национална идентичност.
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