114

КУЛТУРНАТА ПАМЕТ
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Abstract: This paper analyzes the models that media apply to represent collective memory
and historical discourse in the public sphere. The focus is on the relation between media
populism and the discourses of the past. The paper comments on the defining role of media
logic in the mediation of collective memory and historical knowledge. It also presents
major theoretical sources and their respective interpretation of the category ‘memory’ and
its correlation to history. Furthermore, it reviews the aspects through which media theory
interprets the thematization of collective memory by news outlets.
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В края на миналия век и началото на настоящия сме свидетели на
„бум на паметта“:
Началото на съвременния бум (Huyssen, 2003; Winter, 2006; Hoskins,
O’Loughlin, 2010) е белязано за много от масовия достъп и наличие
на видео касети, от премиерните минисерии по NBC през 1978 за
Холокоста (Shandler, 1999) и публикуването на английския превод през
1980 на библията на колективната памет – “Колективната памет“ на
Морис Халбвакс. Оттогава: бум, бум, бум! Независимо какъв е начинът,
възхваляван и осмиван, обратът към и срещу миналото е непоклатим,
казва А. Хоскинс (Hoskins 2014).

Явлението до такава степен завладява човечеството, че П. Нора
говори за епохата ни като за обсебена от „фетишизъм на спомнянето”.
Култът към миналото не идва на празно място. От една страна, 20ият век е белязан с твърде много травматични събития и особено в
периода на посткомунизма активно заработва отприщеният процес на
еманципираната памет. От друга страна, социалните промени през 90-те
водят до появата на новия популизъм. Започва период на трансформации,
при който големи групи от хора не могат да намерят мястото си и остават
изолирани – икономиката е взривена, социалната и политическата сфера
– също. Човекът се чувства изключен от социалните процеси и се опитва
да се съхрани чрез вкопчване в познатото, предлагано от връщането към
“славното минало”. Започват припознавания на стари идентификационни
практики – национализъм, изолация, отхвърляне на различието, акцент
върху собственото превъзходство. Новите нагласи на хората намират
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политически израз в появата на нови партийни и непартийни формации,
изповядващи лидерския тип неопопулизъм, който се насочва към
националистическата идеология и реторика, антиглобализма, директната
демокрация, социалния протест срещу елитите, етноцентризма, като
използва по непознат досега начин най-популярната медия – телевизията,
и потенциала на социалните медии. Симбиозата между политика и
медии в медиизирания свят става все по-плътна и двете сфери не могат
да съществуват една без друга. Популистките движения и партии само
печелят от интензивното обвързване на двата дискурса. Още по-съществен
се оказва фактът, че и те, и медийните организации съществуват и оцеляват
върху основите на популизма. Започва да се говори за нов политически
жанр – телепопулизъм, който много по-конкретно изразява симбиозата
между политика и телевизия, действаща като основно средство за
налагането на популистите в публичното пространство (Peri, 2004, р. 6).
Под натиска на публиката действа не само журналистиката, но и науката,
и политиката. Да дадем на хората това, което искат, се превръща в лозунг,
направляващ поведението на политици, академици, журналисти и пр.
публични съсловия, на които до този момент се разчита да се грижат
за благото на демоса. Политиците обещават всичко, като му намират
изключително елементарни решения, тип ще прогоним мигрантите
и пенсиите ще се увеличат; ще сринем Европейския съюз и доматите
и млякото ще си ги продаваме на каквито искаме цени; ще построим
Белене, за да имаме евтин ток; ще “евтанизираме” ромите и ще настане
благоденствие по българско и т.н. Учените започват да откриват артефакт
след артефакт, доказващ изключителността на нашето vs тяхното, тип
Божидар Димитров; строят се, граничещи с фикцията, политически и
социални разкази, тип Михаил Константинов, Георги Марков, Борислав
Цеков и др. Журналистите дават възможност това да насища публичното
пространство, като също намират прост отговор – обективност, т.е.
редуциране на гледните точки, обикновено до две. Истината, фактите,
рационалността не са на мода. Те отстъпват пред полуистини, оценъчни
коментари, емоционални изповеди, ирационално поведение.
Другият фактор, който провокира взрива на спомнянето, се свързва
с навлизането на новите технологии за комуникация и оттам с появата на
възможността за повсеместното медииране на общество, в което живеем:
Както и да характеризираме сегашното задълбочаване в и употребата на
репрезентации на минали конфликти – псевдоносталгия, меланхолия
или като стабилизираща опора в лицето на нови страхове и несигурности
– твърдя, че, поне в развиващия се свят, медиатизацията е значим
катализатор на нова структура на спомнянето (Hoskins 2014).

Моделите на общото ни живеене се оспорват, нови обаче не се
предлагат и в този хаос от съмнения и въпроси се заражда небивал обрат
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към миналото. Идеята за Златния век винаги носи опора за преживяването
на изпълненото с обърканост, незнание, несигурност настояще. И
нищо необичайно няма в подобна носталгия. Но тя наподобява опит
да се ревитализира силно редуциран вариант на миналото, сведено
само до “митоисторията”. Историческото знание остава в сянката на
колективната памет. Наблюдава се отказ от интеракция и допълване
между двата дискурса, конструиращи миналото. Всеки от тях по принцип
носи различно познание, всеки живее в различно социално време, всеки
има възможността както да оспорва, така и да допълва, да оправдава, да
коригира, да надгражда другия. Диалогът между тях, а не конкуренцията
удържа общността в съвремието и чертае перспектива към бъдещето.
Двете специфични форми на знание за миналото, носени от паметта
и науката, не само имат своето място, но са и задължителни, тъй като
те организират по различен начин различните представи за време и
общност, съжителстващи в настоящето. Популистките тенденции обаче
мобилизират миналото основно в митическия му аспект. Започва период
на активно възпроизвеждане на възрожденски патос и средновековно
величие. Академичното знание отстъпва пред митологическото.
Политици и медии, но и учени, прегърнали популизма, с лека ръка
отварят широко вратата на псевдонауката, параисторията, на украсените
разкази за славно минало, на “баналния национализъм”. Посочените
феномени не са безобидни, защото те се включват в комуникативната
памет на съвременниците, медиизират се интензивно и се превръщат в
потенциални компоненти на колективното спомняне, което в перспектива
ще бъде конструирано от паразнание или незнание, от фалшифицирано
минало и фалшиви идентичности.
В настоящото проучване се тръгва от позицията, че миналото
се конструира от множество дискурси (политически, социологически,
философски, естетически и пр.), но основни актьори в неговото поле
са колективната памет и историята – два дискурса, които най-плътно
са свързани с миналото и правят опит да го конструират в зависимост
от целите, които преследват. Всеки един от тях се опитва да наложи
своята концепция за минало, но и общностната памет, и академическата
история са повлечени от популистката вълна, заливаща социалното
пространство. Затова изследването си поставя за цел да коментира
един аспект от употребите на миналото – инструментализирането
му според потребностите на медийния популизъм, като се анализира
връзката между медийна логика и отразяване на колективната памет
и на историческия дискурс в контекста на различните причини,
привилегироващи определени медийни политики по отношение на
двете области. Медиите не могат да се разглеждат само като посредник
за пренасяне на смислите, разпространявани от тях. Те са мястото,
където се формира и знанието, носено от научния дискурс, и знанието
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на колективната памет. Журналистиката е въвлечена активно в борбата
за налагане на единия или другия смисъл. Трябва да се подчертае,
че вглеждането в журналистическите публикации категорично носи
усещането за привилегироване на разказите за миналото, спомняно от
колективната памет, и игнориране на историческите наративи. Също
така новинарските организации интензивно “прекрояват” двете сфери,
подчинявайки ги на популистките си практики.
За решаване на конкретните си задачи работата е организирана
по следния начин. Представят се основни теоретични източници,
интерпретиращи категорията памет и съотнасянето ѝ с историята.
Разглеждат се аспектите, в които медийната теория тълкува
тематизирането на колективната памет от новинарските институции.
Анализират се употребите на миналото с оглед на популистките медийни
тенденции.
Културна памет, колективна памет, комуникативна памет,
отношението памет и история
Изобретяването на термина колективна памет се свързва
с френския социолог Морис Халбвакс. За него паметта е социален
феномен, който се корени не в спомените на отделния индивид, а във
възможността колективът (група, нация, етнос, семейство, населено
място и пр.) да споделя спомените си, да ги комуникира в групата и да
им осигурява дълготрайност, като ги съхранява и пренася от поколение
в поколение чрез символно възпроизводство. Няколко са съществените
характеристики, които ученият приписва на колективното спомняне. То
винаги е обвързано с определено време и място, както и с определена
общност. Паметта насочва към преживяното време, към миналото, което
трябва периодически да се възпроизвежда, за да превръща спомнянето
в елемент от дневния ред на носителите му. Също така то има нужда и
от пространства, с които да се свързва. Паметта на групата изпълнява
функцията на сплотяващ и идентифициращ фактор за дадената общност.
Тя не е обща като историята, а специфична, оразличаваща от други групи.
Също така тя осигурява и устойчивостта на носителите си през времето,
съществуването отвъд съвремието. Халбвакс твърди, че колективната
памет има реконструиращ характер, т.е. тя задържа само онова, което
общността иска да възпроизведе от дадена епоха, а не по принцип миналото
в неговата всеобхватност. Освен това колективната памет включва само
онези събития, които са ѝ необходими с оглед на настоящето. Фактически
съвремието задава рамките на спомнянето. Колективната памет носи
миналото, но с оглед на задачите, които решава в настоящето.
За френския социолог памет и история са противоположни
феномени. Паметта се основава на прилики и приемственост, докато
историята улавя разликите и изследва нарушенията, отклоненията
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в приемствеността. Паметта принадлежи на групата и се обвързва с
уникалността й, докато историята е универсална, тя вижда множеството
общности, съпоставя ги, противопоставя ги, описва ги от гледна точка
на рационалността. За историята отделните групи са равнопоставени в
значимостта си, няма привилегировани. Носителите на колективната
памет я съпреживяват, те са вътре в общността и емоционалността
е задължителна. Историкът е отстранен, неизкушен, обективен,
несъпричастен. Той не оценява, а обяснява и описва. Там, където свършва
паметта, започва историята (Halbwachs, 1992).
Придобилият популярност особено в немскоезичния свят термин
културна памет и теоретизирането му дължим на съпрузите Алайда и
Ян Асман. Ян Асман, следвайки Халбвакс, възприема термина колективна
памет, но го деконструира и въвежда двете понятия – комуникативна и
културна памет:
Комуникативната памет обхваща спомените, които са свързани
с недалечното минало. Това е паметта, която човек разделя със
съвременниците си. Типичен случай е паметта на поколенията. Тя се
придобива исторически от групата. Тази памет възниква във времето и
изчезва заедно с него, по-точно със своите носители (Assmann, 2007, p.
50).

За Асман културната памет:
е насочена към фиксирани моменти от миналото. В нея миналото също
не може да се съхрани като такова. Миналото тук по-скоро се сгъстява
до символични форми, към които се прикрепя паметта. Историите
за патриарсите, изход, странстването по пустинята, заселването в
обетованата земя, изгнаничеството – това са все фигури на паметта,
които се възкресяват в чинното следване на празниците и осветляват
тази или онази съвременна ситуация (Assmann, 2007: 52-53).

Немският египтолог, анализирайки категорията, откроява редица
нейни специфики. Културната памет притежава идентифициращи
функции. Тя служи за обединяването на групата и за изграждане на
нейното своеобразие. Позовавайки се на Халбвакс, Асман определя като
втора характеристика реконструирането на миналото, което означава,
че тя се съотнася винаги с някаква настояща гледна точка. Културната
памет съществува в два модуса - като архив, като потенциален смисъл,
запечатан в натрупаните текстове, картини, модели на поведение
и, второ, в „модуса на актуалността“, като обективиращ смисъл на
някогашно минало (Assmann, 1988). Алайда Асман също говори за тези
два модуса и ги обозначава като канон и архив. Канонът се свързва с
функционалния елемент на културната памет, който преднамерено
е избиран и поддържан като особено важен за общността, а архивът
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е компонентът, свързан със събирането на информация, очакваща в
готовност включването си в обращение (Assmann, 2006). Трета черта културната памет се въплътява в определени „културни форми (текстове,
обичаи, паметници) или институционална комуникация (рецитации,
празненства, изложения)“, фиксира се за определен носител, напр.
картина, ритуал, чрез което се гарантира континуитет на смисъла,
организираност на паметта чрез институционално осигуряване на
спомнянето и създаване на специални носители на паметта, напр.
каноническите текстове. Друга характеристика е свързана с факта, че
културната памет има нормативна функция и гарантира за групата
определени ценности и релевантни тенденции, обвързани с нейната
идентификация. Освен това културната памет е рефлексия на самата себе
си, на самопредставата на групата, на картината на света, конструирана
от общността. Особено значими маркери за културната памет са и
следните. Културната памет поради подвластността си на манипулации
задължително влиза в легитимиращия репертоар на властта. Чрез
нея тя си придава самоценност и извън настоящето и се „увековечава
проспективно“. Културната памет се поверява на специализиран кръг
от носители – учители, писатели, художници, свещеници, които носят
отговорност за съхраняването, разпространението и предаването ѝ
на бъдещите генерации. Смисълът, който ѝ се приписва, надхвърля
повседневността, той се разпростира извън конкретното тук и сега,
затова най-важното изискване към носителите на културната памет е
дословното спазване на „ритуала“, т.е. съхраняването и предаването на
точно определени смисли. Причастността към културната памет освен
че е поверена в ръцете на специалисти, се нуждае и от специална грижа.
Комуникативната памет се разпространява от само себе си, докато
културната – не. Тя трябва да се фиксира в определени форми, които да
я защитават, опазват и възпроизвеждат – текстове, паметници, ритуали,
музика и пр. За да може паметта да обединява, тя трябва да съдържа три
момента – съхраняване, потребност, съобщение или поетическа форма,
ритуална инсценировка, колективно участие.
Асман не споделя позитивисткия възглед на Халбвакс към връзката
памет – история. Той се придържа към следната позиция:
Всяка историография принадлежи на своето време и на своите
поръчители. Затова днес не бихме настоявали на различието между
памет и история (в смисъл историография), както го прави Халбвакс, поскоро сме склонни да смятаме историографията за особен род социална
памет ... (Assmann, 2007, р. 46).

Според него културната памет не използва фактическата история, а
само пресъздадената в спомените история. В културната памет историята
се преобразува в мит. Именно тази трансформация прави културната
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памет „формираща и нормативна сила“. Властимащите не обичат
историята, фактичността ѝ им пречи. Тя може да бъде изкривявана, но
не и в степента, в която това се случва с културната памет. Историята се
интериоризира в наратив, който действа като културна памет (Assmann,
2007, р. 52-53). Знание и памет не са едно и също. Докато знанието
има универсалистка перспектива, тенденция към генерализация и
стандартизация, то паметта е локална, егоцентрична и специфична за
групата и нейните ценности (Assmann, 2008, р. 113).
Теоретизирането на колективната памет се продължава от П.
Нора, който определено обогатява разбирането на концепта колективна
памет. Ще разгледам три момента от неговите разработки (Nora, 2004;
Nora, 1996; Nora, 2005; Nora, 2007). Първо, отношението памет и история:
„Памет и история съвсем не са синонимни, но днес изглежда, че са във
фундаментална опозиция“. Пиер Нора обявява края на „историята памет“
и акцентира върху промененото отношение между история и памет.
Под натиска на множество колективни памети, които претендират за
видимост и признаване, историците започват да губят монопола си на
единствените разказвачи на миналото, макар че „именно историците са
дали формулата на големите колективни митологии“. Демократизирането
на историята, разбирано като еманципация на етноси и групи в
обществото, води до появата в публичното пространство на нараторите
на груповите памети, които започват да налагат своите версии за
миналото. Според Нора паметта е субективна дейност, „емоционално
преживяване, свързано с реални или въображаеми спомени и допускащо
всевъзможни манипулации, изменения, измествания, забравяния“
(Nora, 2004, р. 75). Историята, от своя страна, е интелектуална операция,
която се опитва да реконструира миналото в неговата противоречивост,
проблематичност, непълнота (Nora, 2004, р. 20). Паметта се съотнася
със сакралното, конкретното, абсолютното; историята – с прозаичното,
с относителното. Паметта сакрализира миналото, докато историята го
делегитимизира и разомагьосва. Разделянето на историята от паметта
оказва съществено въздействие върху историческата наука - историята се
пропива с многообразие и второ, историческият дискурс се превръща в
поле на оспорвани идеологически практики.
Вторият момент от неговите разсъждения може да се формулира
по следния начин: „живеем във време на световен възход на паметта“,
но не на нацията памет, а на децентрализирана, множествена памет.
С промяната в мисленето за националната държава като монолитно
цяло, разказващо големия разказ за общата памет на държавата нация,
се разпада и представата за паметта като минало, обединяващо всички
памети. Паметта е плуралистична и нейните източници са множество
групи в рамките на обществото. Генерирането на памет не може да
бъде ограничено до една-единствена институция. Местата на памет са

Снежана Великова - Медийни употреби на миналото

121

множество и всяко има своето основание на съществуване. Анализът на
колективните памети трябва според Нора да се превърне в главната
задача на съвременната история:
Става дума да се тръгне по местата, в точния смисъл на думата, където
едно общество, каквото и да е то, нация, семейство, етнос, партия,
дава на доброволно съхранение своите спомени или ги преоткрива
като една необходима част от своята личност: топографски места, като
архивите, библиотеките и музеите; паметни места като гробищата и
архитектурните паметници; символни места, като възпоминанията,
поклонничествата, годишнините или емблемите; функционални места,
като учебниците, автобиографиите или асоциациите: тези материали
имат своята история (Nora, 2004, р.79; вж. още Nora, 1996; Nora, 2005; Nora,
2007).

Третият момент, който ще отбележа, ясно се илюстрира със
следния цитат на Нора:
Живеем в момент на опасно радикализиране на паметта и на нейната
користна, злоупотребяваща и порочна употреба ... Работата започна
да се развива зле, когато историята, която не принадлежи никому
и работата ѝ се състои в това да превърне миналото в дело на всички
ни, изведнъж се оказа писана под давлението на групови памети,
заинтересувани да наложат над останалите техния частен прочит.
Тогава се започна промяна от съвсем друго естество, едно преобръщане
със съвсем друго значение. Мина се от една скромна памет, която иска
само да бъде най-накрая призната, зачетена, интегрирана в големия
свод на колективната и националната история, към памет, по същество
обвиняваща и разрушаваща тази история. Която налага на общата
интерпретация изкривена и частична визия. Памет, нетърпелива да
види официализирана и защитена от крепостта на републиканския
закон своята собствена версия. И готова, в името на смесицата от
страдание и истина, да наложи своите искания без оглед на средствата:
чрез политически групирания, предизборен шантаж и – ако се налага
– лични и физически заплахи. А и всъщност дали вече става дума за
памет? (Nora, 2007).

Отношението памет – история, започнато от М. Халбвакс и
непрестанно теоретизирано след него в изследванията на множество
автори, може да се обобщи в няколко изказвания. Според Марита
Стуркен колективната памет би трябвало да се разглежда като „поле
на кулутурно договаряне, в което различни истории се състезават за
място в историята“ (Sturken, 1997, p. 1). За Петер Новик колективната
памет опростява историческите факти, като ги редуцира до „митически
архетипи“; поема морални ангажименти, свързани с колектива, и отказва
да толерира двуаспектността при интерпретацията на хора и събития;
отхвърля историчността на събитията, акцентирайки върху устойчивото
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им присъствие и релевантност в сегашността (Novick, 1999).
Колективната памет се вписва в редицата на големите
наративи, които действат на базата на мита – емоционално, кохезивно,
сакрализиращо. Тя действа омагоьосващо, настоява за съпреживяване.
Науката десакрализира. Историкът, добросъвестният, деконструира
митовете, привилегирова фактите. За него историята не е тоталността,
която успява да обясни съществуването на общността и да гарантира
нейната цялост чрез готови, непроменящи се парадигми, а носи друг тип
социално познание, основано на логоса, на съмнението и непрекъснатото
питане, на динамиката и търсенето. С тази позиция историята разрушава
националното, разбирано като уникалност и последна инстанция,
придаваща смисъл на съществуването, затова и опозицията срещу нея се
активизира, карайки я да отстъпва пред социалната памет.
Медии и колективна памет
Медиите са особено значими за конструирането и съхраняването
на колективната памет. Особено електронните медии стават много поважен източник от типичните за модерността – църква, образование,
книга, вестник – не само защото обхващат широката аудитория, но и
защото имат възможност да представят паметта по много по-завладяващи
и разнообразни начини. Образователната система до голяма степен е
обвързана с фактологическата страна на спомнянето, докато телевизията,
радиото, интернет издигат емоционалното съпреживяване, което е
основна характеристика на културната памет, на по-висока степен и
сплотяват въобразеното множество около посланията си. Връзката с
миналото се изживява в пълнота, равнозначна на присъствие в него.
Освен това книгата, паметникът, музеят не успяват да създават усещането
за единност в преживяването, за обединяване на всички в една обща
емоция така, както го прави телевизията например. Журналистическото
отразяване на миналото има въздействие върху начините, по които
общността се съотнася с миналото. Журналистите извикват за аудиторията
си миналото чрез специални рубрики от типа „на тази дата...“; „в памет
на“ и пр. Понякога медиите имат невероятен принос за спомнянето на
дадено събитие и детайли около случването му. Новинарските наративи
конструират принадлежността ни към единна общност, споделяща обща
памет; дебатират тенденции, настояващи за ревизия на миналото и
историите, с които ще го приемаме такова, каквото е; градят рамки за
интерпретации на миналото като релевантно за сегашността и бъдещето.
Документалният стил на журналистическата работа придава на
новинарските текстове уникален авторитет при разказване на историята
на миналото.
Медиите притежават свойството да възпитават, да съхраняват,
да поддържат културната памет не само във фикционални текстове
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или документални филми и публицистични предавания, но и чрез
новинарския поток и именно фактът, че журналистическите продукти не
се третират като фикционални текстове, а като фактуална информация
за даден период от време, те могат да бъдат причислени към това, което
А. Асман нарича архив (Assmann, 2008), могат да се разглеждат като
документи с потенциални възможности да се впишат в културната
памет на общността или въобще като източник с действителна паметова
ценност за поколенията (вж. напр. измежду многото Zelizer, 2008; GardeHansen, 2011; Taylor, 2003 и пр.). В същото време се прокрадва и песимизмът
доколко електронните медии например, за разлика от статичните, могат
да бъдат хранилище за паметта: „Непрекъснато сме заобиколени от
образи (телевизия, видео, филми), но когато става дума за спомняне, на
фотографията принадлежи дълбоката захапка. Паметта замразява своите
основни части в единствен образ“ (Sontag, 2003, p. 2). Скептицизмът не е
оправдан, защото наистина огромен брой публикации с проучвания върху
колективната (културната, социалната) памет – статии, монографии,
книги, сборници, издания от конференции, филми, подкасти и т.н. –
възникват в изследователското поле на медиите и журналистиката. Трябва
да се подчертае обаче, че интересът към паметта, започнал през последните
десетилетия на XX в., се доминира от дискурси като историческия,
политическия, социологическия, литературоведския и пр., участието на
журналистическия е доста по-скромно. Теоретизирането върху връзката
журналистика – колективна памет е практика, която се манифестира поскоро чрез отделни проучвания. През новия век ситуацията се променя и
регулярно започват да се появяват задълбочени теоретични изследвания
и също може да се говори за насищане с публикации, третиращи въпроси,
обвързани с проблема за паметта в журналистическите практики, и пообщо в медийните. През 2014 г. излиза от печат книгата „Журналистика и
памет“ под редакцията на Б. Зелизер и К. Тененбойм-Вайнблат, където в
предговора се систематизират пропуските и се открояват целите, които
по принцип характеризират работата на журналистиката по отношение
на колективната памет. От изследователите на медиите се очаква да
анализират „начините, по които журналистиката и споделената памет
взаимно се подкрепят, подкопават, компенсират и предизвикват една
друга“ (Zelizer, Tenenboim-Weinblatt, 2014, рp. 1-2). В същото издание се
опитват да отговорят на питания от типа: по какво връзката журналистика – памет се отличава от отношението образование – памет или
политика – памет; по какво журналистиката прилича или не на другите
институции, анализиращи социалната памет; как журналистиката
„участва във формирането на нашата версия за миналото“; възможно ли
е въобще теоритизиране за паметта без журналистика и какво говори
за журналистиката отсъствието ѝ от изследователския проект; как
журналистиката „чрез широк спектър от своите конвенции и практики“
се обръща към миналото и „какво ни предлага това за нашето разбиране
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на колективната памет“ (Zelizer, Tenenboim-Weinblatt, 2014, рp. 1-2).
В рамките на тази проблематика може да се разглежда и пообхватният въпрос: защо журналистите се обръщат към миналото. Ланг и
Ланг твърдят, че журналистите отправят поглед към миналото по четири
причини – да определят границите на дадена епоха, да го използват като
критерий за определено твърдение, за аналогия и за обясняване или
поука, която то може да даде (Lang, Lang, 1989, p. 127). В по-нататъшни
разработки, разбира се, функциите на журналистиката в работата на
колективната памет се разширяват и обхващат множество практики.
Тематизирането на паметта и журналистиката в изследванията
обхваща множество проблеми. Голяма част от изследванията на паметта
в журналистическия дискурс са посветени на журналистическото
участие в процеса на създаване на споделена памет (Daniel, Katz, 1992; Edy,
1999; Lang and Lang, 1989; Zandberg, Meyers and Neiger, 2012; Zelizer, 1992;
Kitch, 2008; Garde-Hansen, 2011) или въобще на масовата комуникация
като възможност да се конституира обща памет (Edgerton, Rollins, 2001;
Kammen, 1978; Meyers, Zandberg and Neiger, 2009). Медиите организират и
ритуализират колективното време (Carey, 1989): обръщат се към митове и
исторически аналогии (Berkowitz, 2011; Edy, 1999, 2011; Lang and Lang, 1989;
Damjanova, 2009), към чествания и възпоменания (Kitch, 2002; Meyers, 2002;
Robinson, 2009), към отразяване на годишнини на събития, знаменитости,
журналисти (Daniel, Katz, 1992; Carlson, 2007; Kitch, 2000; Gavriely-Nuri,
Lachover, 2012; Peri, 1999). Отразяването на подобни феномени не е
самоцелен акт, а преднамерено действие, чиято цел е именно акцентът
върху конструирането на колективната памет, на формите на забрава,
на колективни идентичности, които са от първостепенна значимост за
общото живеене.
Не се пропуска и конфликтът между минало и масови медии.
Като контрааргумент срещу възможността на новинарските текстове
да изграждат връзка с миналото се използва тяхната нелинейност във
времето. Например В. Бенет твърди, че новините са фрагментирани
и това създава усещането за липса на собствена история, на общо
минало (Bennett, 1988). Също така проблемът се разглежда в контекста
на отношението темпоралност и медии, като се акцентира върху
възможността за прекъсване на връзката с миналото:
Колективната памет изкривява времето, медиите отиват по-далече,
като изграждат рамка на паметта, която не е задължително основана
на прогресивната история на социалната група. Медиираната памет не
е само изкривяване на миналото, но и прекъсване на връзката с него
до такава степен, че се изковава непроследимо минало. Колапсът на
паметта, който аз използвам като метафора за рухването на сигурността
на миналото чрез медиите, които парадоксално могат да създават и
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пресъздават миналото чрез тяхното управление на визуалните образи,
които са едновременно част от пейзажа на модерния живот и истинската
същност на човешката памет. Тъй като индивидът остава истинският,
автентичният или оригиналният носител на паметта, не може да има
съмнение, че спомнянето е процес, който днес прогресивно е ощетяван
от медиите (Hoskins, 2004).

Медиите предлагат различни начини и възможности за участие
на аудиторията в процеса на спомняне (вж. напр. Schmidt, 1991). Проучва
се отношението между медии, памет и конфликт, където медиите се разглеждат като адекватна технология за показване на конфликта или като
мястото, където се конструрира паметта чрез медииране на конфликта
(вж. напр. Kitch, 2008).
Комодификацията на миналото също не е пропусната. Социалната
памет може да се предлага като стока на аудиторията и съответно
да обслужва както медийните организации, така и други сфери на
обществото, напр. властта или туризма. Множество медии, особено
телевизията, имат възможността да включват паметта в практиките на
комодификация. Но миналото може да се „продава“ и по други причини
– политически, емоционални, прагматически, мобилизиращи, морални
и пр., като във всички тези случаи медиите определено опосредстват
процеса (Bartoletti, 2009; Sturken, 2008; Zelizer, Tenenboim-Weinblatt,
2014). Множество публикации са посветени на конституирането на
колективната памет и политиката на спомняне, като техен фокус са
въпросите кой решава какво да се спомня в публичния дискурс. „Кой
иска кой да си спомня какво и защо“ (Confino, 1997; вж. и Damjanova,
2009). В предговора на изданието „Движенията за граждански права в
американската памет“ редакторите заявяват:
Представянето на миналото може да се мобилизира, за да обслужва
партизански цели. То може да се комерсиализира за целите на туризма;
може да формира усещането на нацията за идентичност, да изгражда
хегемония или да служи в подкрепа на политически интереси на
държавата; може определено да въздейства върху начините, по които
хората разбират своя свят (Romano, Raiford, 2006: xxi).

Социалната памет се контролира, регулира и интерпретира
според институционалните норми както на властовите организации,
така и на новинарските институции. Спомнянето се дефинира и подлага
на редица практики, които са резултат от идеологизиране, договаряне,
компромис, натиск, изкривяване, интерпретиране, морални измерения
и пр. процедури, в които журналистическото участие при отразяването
и организирането на медиирането на събития има съществен принос
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(вж. напр. Erll, 2008; Sturken, 1997; Kitch, 2011; Schudson 1992; Daniel, Katz,
1992 и мн. др.).
Ролята на журналистите като легитимни творци на наративи,
пренасящи миналото за следващите поколения, също вълнува научната
общност. Като обобщаващ поглед към въпроса могат да се използват
разсъжденията на Б. Зелизър. Използвайки журналистически материали,
свързани с убийството на Кенеди, ученият разсъждава върху въпроса
доколко новинарите имат право да бъдат разказвачи и хранители на
колективната памет. Тя наблюдава основно реторическите механизми,
които те използват в текстовете си, и стига до извода, че в тях те
разкриват себе си като авторитетни говорители и интерпретатори на
значими за обществената памет събития. Отразяването на събитията не
е единствената задача на гилдията, но също така тя трябва да се заяви
пред света като културен авторитет, натоварен да документира и предава
колективната памет. Изследователката акцентира и върху факта, че
съсловието представя себе си като хранилище на колективната памет
чрез възможността да фиксира в документи случилото се и да продуцира
„дискурс за технологиите, които формират колективната памет“ (Zelizer,
1992, р. 456; вж. и Schudson, 1992; Kitch, 2014; Carlson, Berkowitz, 2014).
Журналистиката може да се разглежда като широк наративен
репертоар, чрез който си спомняме, за да придаваме смисъл на настоящето,
чрез който търсим нещо назад във времето, което да ни помогне да
разберем какво ни се случва. „Без това ние сме загубени, загубени сме във
времето, ние сме загубени само с настоящето и бъдещето, което е много,
много плашещо (Blight, 2012). М. Шадсън проследява историите, свързани
с Уотъргейт, и проучва как колективната памет разкрива „начините,
по които груповото, институционалното и културното спомняне на
миналото формира човешките действия в настоящето“ (Schudson, 1992, р.
3). Историческите аналогии правят „миналото релевантно за настоящето,
като използват миналото събитие като средство за анализ и прогноза
за изход от сегашната ситуация. Настоящата дилема се възприема като
подобна на минала криза (и обратно, настоящето ни дава знание за
миналото) и миналото се разглежда като „урок на историята“ (Edy, 1999).
В журналистическите продукти се обвързват минало, настояще,
бъдеще. К. Тененбойм-Вайнблат предлага интересна гледна точка
за изследване на журналистическата работа при отразяване на
колективната памет. Тя се концентрира не само върху ретроспективната
колективна памет, както обикновено се процедира, но променя фокуса
и разглежда медиите като „агенти на проспективна памет“. ТененбоймВайнблат коментира различни медийни практики, които разкриват как
колективната проспективна памет се формира и договаря, и по този начин
разкрива „двойната логика на медиираната памет“ – да се преразказва
миналото и в същото време да се изгражда опора за бъдещи събития.
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Именно проспективната памет различава „журналистиката от другите
агенти на колективна памет (от музите до телевизионната драма)“.
Медиите могат да служат като агенти на колективната проспективна
памет, която също е селективна, конструирана, оспорвана и социално
договорена (Tenenboim-Weinblatt, 2013).
В екстремно медиирания свят, в който живеем, се променят медиите,
които фиксират и пренасят културната памет, а оттам и начините, по които
функционира колективното спомняне. Електронните медии се превръщат
в безспорен фаворит при изменението на представянето на колективната
памет, затова и Дж. Юри говори за „електронификация“ на паметта (Urry,
1996, р. 63). Телевизията е смятана за медиума, който подкопава паметта, тя
е синоним на забравяне и амнезия. Другият поглед към нея (същото може
да се каже и за радиото и интернет) говори за различен тип феномени,
свързващи по парадоксален начин минало и сегашност. За описанието на
тази непозната досега ситуация А. Хоскинс използва термина нова памет,
т.е. процес, при който телевизията „има функцията на едновременно
поддържаща и разрушаваща паметта ... оформя и същевременно разрушава
паметта чрез непрекъснато и всеобхватно визуализиране на света в
настоящето“. Той говори и за колапс на паметта: „Рухването“ на паметта
използвам като метафора за унищожаването на сигурността на миналото
от медии, които могат парадоксално да създават и пресъздават очевидно
определено минало чрез използването на визуални изображения,
които са едновременно част от съвременния живот и самата същност
на човешката памет“ (Hoskins, 2004). С позиционирането на социалната
памет в други места, където паметта работи, а именно елктронните
средства на масовата комуникация, спомнянето е подложено не само на
непрекъснати промени, но и заплашено от необичайното си напускане
на традиционните медиуми (книга, вестник, ритуал, паметник и пр.),
в които се фиксира. Защитеността му от съмнителни репрезентации и
интерпретации значително намалява и заплахата от фалшификации и
изкривявания нараства (Hoskins, 2004).
Внимание заслужават и проблемите, появили се с новите начини
на медииране, каквито предлагат дигиталните технологии. Темата
се дискутира в различни аспекти: отношението технологии и памет,
технологии и забравяне, плурализация на паметта и пр. (вж. напр. Erll,
2008, p. 392; Erll, 2009, p. 4). И може да се обобщи в следните изявления:
Дигиталните медии позволяват множество начини за спомняне в
различни социални констелации, с различни публики и между различни
общности <...> Специфичната разлика (между мрежата и другите медии
– бел. авт.) е в отвореността и публичния характер, който се придава
на колективния акт на спомняне отвъд обстоятелствата и привичните
места. Така мрежата има потенциала да създава нови модели на работа
на паметта, като слива характеристики на комуникативна и културна
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памет. Мрежата не е само архив от лексикализиран материал, но и
плетора от потенциални диалогови модели. В дискурсната си интеракция
текстовете могат да станат активни елементи под формата на мрежово
глобално спомняне. Тези текстове са не само част от съхранена памет, но
и от функционираща, защото те се свързват и се спомнят с други текстове
под формата на жива интертекстуалност“ (Pentzold, Sommer, 2011).

Много често дигитализацията на медиите е обвинявана за
евентуалното изчезване на паметта. Но съвременните изследвания
на медийната система и възможностите ѝ да функционира като място
на социалната памет не предполагат такава генерализация. С появата
на дигиталните медии започва преразглеждане на терминологичния
апарат, с който се описва културната памет; започва и изследването на
електронните медии като носители не само на комуникативна, но и на
културна памет; появяват се нови модели за анализ на интегрирането между
памет и медии; настоява се, че „координатите на времето за социалните
процеси, свързани с паметта, са променени“ (Zierold, 2008, р. 401; Welzer,
2008). Новите медии предлагат нови форми на памет, провокирани от
новите културни модели на употреба на медиите, напр. съучастието,
релеватните спомени за аудиторията, а не за менстрийм медиите. Правят
се и редица проучвания за отношението между технологии и колективна
памет (Erll, 2009; Sick, Ochsner, 2004 и др.), между социални медии и
памет; наблюдава се нарастваща тенденция в търсенето на нови начини
за интегриране на медийни изследвания с изследванията за социалната
памет, като се акцентира върху факта, че паметта се конструира в акта на
комуникация (Zierold, 2008). Нова актуалност придобива и отношението
памет – забрава в рамките на колективните възпоменания. Новите
медийни технологии се свързват със свободата на разпространяване на
информация и знание, но „дигиталната култура носи със себе си голям
парадокс, тъй като допринася както за забравянето, така и за спомнянето“
(Garde-Hansen, 2011, p. 70; вж. още Garde-Hansen, Hoskins, Reading, 2009).
Медиен популизъм и памет
По време на преизборната кампания за президент в САЩ бившият
изпълнителен директор на CBS Лесли Мунвс прави следното изказване
за кампанията на Д. Тръмп, носеща милиони приходи на медията от
реклама, което перфектно илюстрира медиапопулизма: „Може да не е
добре за Америка, но е дяволски добре за CBS ... Ужасно е да го кажа, но,
Доналд, продължавай“1. Промяната в медиите с фокус към пазара засилва
неимоверно комерсиализацията им – факт, който стои в основата на
медийния популизъм.
Под медиен популизъм разбираме силно комерсиализирана медийна
1

P. Bond. "Leslie Moonves on Donald Trump: "It May Not Be Good for America, but It's Damn
Good for CBS"". The Hollywood Reporter. February 29, 2016.
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продукция и/или новини, които отстъпват пред общия популярен вкус,
какъвто е случаят с таблоидните медии. Той обхваща комерсиалното
манипулиране на колективните представи (и на обществените въпроси)
и разширяващата се „популяризация“ на медийните практики и
сдържание (Mazzoleni, 2008).

Медиите се борят за зрители и читатели, за да оцелеят, и е логично
да се насочат към интересите на публиката. Макар и присъщ основно на
телевизията, той е eндимичен за всички средства за масова комуникация,
независимо дали са таблоидни, или не. Информационните средства
за масова комуникация се отварят към аудиторията в степен, в която
публиката започва да диктува дневния ред, и това неминуемо предвещава
приоритет на екстремното, драматичното, спекулативното, скандалното.
„А там, където процъфтява медийният популизъм, е перфектната среда
да се намести и политическият популизъм“, заявява Кас Муде (Mudde,
2004), един от известните изследователи на явлението през XX век.
Двата типа популизъм се предполагат един друг и се търсят един друг.
Забавната новинарска стойност, предлагана от политиците популисти в
техния „политически“ спектакъл, примамва медиите, както и обратно –
за да обсебват публичното говорене, популистите се нуждаят от медиите.
Медийната култура, съсредоточена върху осигуряването на реклама,
насърчава популистките тенденции. В епохата на повсеместно медииране
комбинацията между медиен и политически популизъм ражда уродлива
медийна среда, в която всеки актьор – политик, експерт, журналист
и други публични фигури – се концентрира върху възможностите,
осигурявани от медията, да продаде себе си на аудиторията. Телевизията
е най-подходящата за тази цел медия, а тя е и най-употребяваната. Освен
това телевизията изключително силно засяга емоциите, а не толкова
рационалните възможности на зрителя (Messaris 1997, p. xviii). Тази нейна
характеристика се използва от популистите. Те провокират чувствата
(най-вече негативните – страх, несигурност, безпомощност, гняв,
презрение) на публиката, които задействат мощна идентификационна
работа с устойчиви, сигурни, познати модели, придаващи смисъл и
сигурност. Оттук до връщането в познатото, в традиционната общност,
и търсенето на опора в миналото има една крачка. Популистките
тенденции в настоящето склерозират в много голяма степен, защото
връзката с миналото се разглежда не в перспектива, а в регресия. То се
предлага на широката аудитория като затваряне, изолация, търсене на
врагове, отричане на всякакви прогресивни практики в политически,
културен, социален, икономически аспект от политическите популисти
и медиите с готовност отразяват посланията на политиците спекуланти.
Още по-уродливи форми придобива представата за миналото, когато
политици и мейнстрийм медии започват да я търгуват в разбиранията
на уличната идея за патриотизъм и памет, намерила израз в социалните
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мрежи и демонстрирана в крайно повърхностни публични актове
на принадлежност. Новинарска стойност придобиват всякакъв род
елементарни интерпретации на колективното минало – виенето на мъжки
хора, татуирането на национални герои, продажбата на „патриотични“
тениски, развяването на байраци, превръщането на традиционни носии
в униформа за политици и т.н.
Медиапопулизмът диктува логиката на правене на новини.
Порядъкът на медийния дискурс се подчинява на предявяваните
от популистките тенденции принципи и новинарската институция
съобразява продукцията на журналистически текстове не с логиката
на професията, а на комерсиализацията. Обобщено казано, медийният
популизъм дефинира поведението на новинарските компании. Неговата
власт над медийните практики предполага приписването на новинарска
стойност на инфотейнмънт историята и комодификацията на миналото.
Чрез тези трансформации на дискурсите на миналото медиите налагат
една култура на спомняне, която е опасна заради капсулирането на
паметта до готова версия на свят, предложена в публичното поле от
заинтересовани страни, и невъзможността й да отговаря на динамиката
и потребностите на съвремието.
Инфотейнмънт история
Ролята на медийните институции е невероятно голяма при
вземането на решения как и чие минало ще влезе в комуникативния
обмен и евентуално ще бъде трайно фиксирано в рамките на колективната
памет. Новинарските продукти пренасят не само събитията от историята,
те не само запечатват следите на миналото. Журналистите не са просто
разказвачи на истории. Те изграждат определени нагласи, формират гледни
точки, затова във висша степен се оказва значим фактът чия представа
за общностно минало ще бъде включена в медийната комуникация – на
институцията, на журналистите, на журналиста популист, на неутралния
журналист, на журналиста слуга, на политика, на обикновения човек,
на историческата наука, на паметта и т.н., т.е. начинът на отразяване на
миналото зависи както от ролята, изпълнявана от журналиста2, така и
от поведението на медията като корпоративна структура. В българската
реалност решаваща се оказва ролята на медийните институции. Тяхната
логика, разбирана като „дефиниране, селектиране, организиране,
представяне и оценяване на информацията“ (Altheide, Snow, 1979) със
средствата и методите на новинарските организации за конструиране на
2

Според Уивър и Уилхойт могат да се определят следните журналистически роли:
предоставяне на факти и бързо достигане до аудиторията; интерпретатор/разследващ –
разследване на истината зад фактите; мобилизатор популист – да включи публиката чрез
забавни истории, които дават глас на аудиторията и поставят дневния ред; опонент – скепсис
по отношение на елитите и интересите им (Weaver, Wilhoit, 1996).
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реалност, определя как и какво ще бъде новина. Продукцията на новини
се подчинява на набор от принципи, които ръководят журналистите при
конструирането на техните знакови образования – определени начини на
селектиране на новини, критерии, структуриране на текста, адресиране,
дистрибуция и пр. Медийната институция диктува пътищата, по
които миналото се транслира в публичното пространство, рамкира
репрезентацията на дискурсите на миналото.
На пръв поглед общите моменти в оперирането на медийния и
историческия дискурс – фаворизиране на категорията обективност,
значимост на източниците, надеждност на знанието и т.н. – предполагат
безпроблемно отразяване на научната сфера. Необходимо е да се направи
уточнението, че в постмодерността и двете сфери постепенно отстъпват от
неутралността. Като ценностна категория тя изчезва от професионалния
проект. И науката, и журналистиката започват да обслужват тази или онази
идеологическа система, политическа позиция, корпоративни искания,
популистки настроения и пр. Контекстът на функционирането им налага
отпечатък върху същността им и обобщено казано, те действат в много
голяма степен политически, а не професионално. Популяризацията на
медиите обаче налага ограничаване на публикациите, свързани с наука.
Те намират все по-малко място в масовите медии. Редки са случаите, в
които се представя някаква сериозна научна работа. Академическият
дискурс, ако той въобще присъства в новинарския поток на масовите
медии, е доминиран от инфотейнмънт стила им. Тези общи тенденции
се пренасят и върху игнорирането на историческия дискурс за сметка
на трайно присъстващи в публичността сюжети от колективната
памет. За мениджмънта научният дискурс се отличава с много позанижена новинарска стойност, защото той е организиран по начин,
неатрактивен за отразяване от новинарите. Затова и в много малка част
от публикациите се предоставя възможност на неутралната, неизкушена
от клиентелистки амбиции научна общност да изразява позиции. За
да бъде включено в новинарския обмен, академическото историческо
познание се вгражда в инфотейнмънт модела на медиите. Вписването
на научни изследвания в комуникативната памет на съвременниците
се случва чрез селекция, основана на критерии като атрактивност,
оригиналност, апокалиптичност, сензационност и пр. Типични заглавия
са: През (годината варира – 2014, 2038, 2068 и т.н.) астероид може да удари
земята; До пет години може да пием синтетичен алкохол, който не води
до махмурлук3; Мъжете с гъсти бради имат по-малки тестиси4; Божидар
Димитров: Намерихме доказателство, че ракията е българска напитка5
3

https://www.24chasa.bg/novini/article/7369749.
https://www.24chasa.bg/novini/article/7395214.
5
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/10/10/1173133_bojidar_dimitrov_namerihme_dokazatelstvo_che_rakiiata/.
4
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и т.н. В рамките на развлекателния формат специфичните за научните
текстове маркери изчезват и на аудиторията се представя съдържателно
окастрен текст, който може и да не изпълни предназначението си, т.е.
може да се стигне до неразбиране, до интерпретиране по множество
начини, до мисинтерпретация и пр. И това не е най-същностното, а поскоро аудиторията систематично се ощетява. Вместо знание тя получава
съмнителен конструкт, който е зареден с голяма доза не-знание. Но
пък разчита на достъпност, лесна смилаемост или се поднася под
формата на покъртителна човешка история, която затрогва публиката.
Инфотейнмънт журналистиката се основава на емоции и забавление,
фактите имат второстепенно значение. Според Т. Харфорд няколко
момента предопределят игнорирането на фактите: и най-елементарната
неистина може да надделее над фактите поради това, че е ясна и
разбираема; когато нещо се запечата в главите на хората, те ще продължат
да му вярват особено когато съмнението преобладава; фактите са скучни
- във войната на идеи скучното и отвличането на внимание са мощни
оръжия; ако истината предизвиква собствените ви вярвания, може да е
неприемливо да се съобразите с нея и да я търсите. Той прави следния
извод: „Журналистите не могат да накарат хората да обръщат внимание
на фактите, трябва да се намери начин да се събуди любопитството им“6 .
Именно така постъпва журналистиката. Забавното винаги е любопитно.
Всички онези феномени, свързани трайно с паметта на групата,
които провокират с емоционалния си заряд, с ясното си послание, с
предвидимостта си в смисъла на журналистическия график – празниците
3 март, 19 февруари, 22 септември и т.н., с куриозното влизат в календара
на журналистите и новинарите ги включват в бюлетина си. От друга
страна, оспорването на факт от историята също има висока новинарска
стойност, създавайки любимите за медиите конфликтни ситуации,
широко отбелязвани в новинарското пространство, тип Хр. Ботев, И. Вазов
отпадат от учебниците по литература или разкриването на неизвестни
досега моменти от живота на трайни стожери в българското колективно
спомняне. Знакови за общата българска памет фигури като посочените
имена винаги създават напрежение и отприщват със съзнателното
участие на медиите лавина от реакции и съответно интерес от
аудиторията, който се материализира в ответни рекламодателски жестове.
Журналистите отбелязват също така с небивал ентусиазъм скандални
сюжети около събития или личности, изграждащи социалната памет,
наример споровете, свързани с принадлежността на общи за историята
на България и Македония топоси. Всеки един момент от стойностни
или безпочвени, тенденциозно провокирани или интенционално
разпространявани изказвания по повод на атрактивното събитие намира
място в новинарските издания. Обикновено като експерти се използват
6

Tim Harford. http://timharford.com/?s=facts+are+boring.
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такива фигури, за които се знае, че ще заемат определен тип позиция,
която удовлетворява или аудиторията, или властта, но най-вече медията,
защото със сензационните си, драматични постановки и попваринт на
история специалистите от типа на Б. Димитров печелят публика.
Типичен случай на инфотейнмънт история ни предлага Божидар
Димитров. Неговите атрактивни тълкувания на историята българска и
начин на поднасяне печелят многобройна аудитория:
Всяка операция от този род си има кодово име – „Пустинна буря”
например. Тъй като тази операция е срещу „Халифат” – т.е. всесветска
ислямска държава, време е чрез кодовото име на бъдещата операция да
бъде „Свети цар Тервел Български” – победителят на първия Халифат. За
какво става дума. Цар Тервел Български е християнин и в този случай
побеждава християнската солидарност. Въпреки проблемите си с
Византия, той решава да я спаси, защото си дава сметка, че така спасява
християнството 7; „Петър Богдан има висше образование и директно
работи с изворите, докато отец Паисий няма висше образование и
историята му е плагиатство от Мавро Орбини и Цезар Барони8; Заради
жени губим две морета и падаме под турско робство. Увлечението
на Иван Асен II ни превръща от страна на три морета в страна на
едно. Заради фаталното влюбване на Иван Александър падаме под
петвековното турско робство 9; „Преди 20 години в ЮНЕСКО дори бе
повдигнат от небългарски учени въпросът дали да не бъде обявен за
действащ календар на цялото човечество 10 .

Махленският език на почетния професор, клишетата, стереотипите,
уличните разбирания за множество факти от реалността въодушевяват
публиката:
„шибан народ“, „шибани колеги“, „започваме да го пердашим по
динковски“, „с тези задници аз няма да споря“, „българският цар бил
мъжкар и го напсувал“, „задници“, „запъртъци и нищожества в живота
и науката“; „Александър Македонски е … педераст“; „спартанците …
поголовно са част от „третия пол“, „те много обичат на определено място
там да си го ръгат“; „Нашите професори, водещи офицери, които си бяха
мъже в пълния смисъл на думата, си чукаха! Аз също! Без да се опасявам,
че ще ми направят компрометиращи снимки. Сигурно са направили! И
7

https://www.actualno.com/society/b-dimitrov-bydeshtata-syuzna-operacija-sreshtu-id-da-bydepod-kodovoto-ime-sveti-car-tervel-bylgarski-news_508558.html.
8
http://news.bnt.bg/bg/a/bozhidar-dimitrov-otkrikha-nay-starata-istoriya-na-blgariya-napisanaot-blgarin.
9
Петя Минкова. Заради жени губим две морета и падаме под турско робство. 168 часа,
25.01.2019 г. https://www.168chasa.bg/article/5740717.
10
Димитров, Б. Българите – цивилизатори на славянския свят. София: Борина, 1993.
11
https://www.blitz.bg/obshtestvo/slabo-izvestni-fakti-za-bozhidar-dimitrov-ds-i-seksa-katoagent-vrzkata-yoan-pavel-peripetiite-i-gladnite-godini-snimki_news610777.html.
12
https://gospodari.com/&quot%D0%BC%D1%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-video143978.html.
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как иначе! Тогава „третият пол” поне сред историците не съществуваше,
мисля. И сега го няма. Той беше в други гилдии – актьорската,
кинаджийската“11„Господ Бог е определил! Който има п*шка е мъж, което
бебе има п*те е жена.“12 „Като млад агент от ДС чуках наред!“13 „Планът
за военните действия би разплакал и юнкер-първокурсник от военната
академия на Руанда-Бурунди”14; “Изключваме исляма от списъка на
религиите и започваме да го пердашим по динковски начин”15; – Защо
Истанбулската конвенция бе посрещната на нож от обществото и
всички религии у нас, а част от политическите сили настояват за
ратифицирането й? – Освен ГЕРБ, за щастие, не виждам други партии,
които да подкрепят конвенцията. Дори турците, които са автори на
определен тип сексуалност... да не влизам в подробности – са против.
Всички партии, религии и персонално Божидар Димитров16.

Един цитат от новинарски текст сполучливо синтезира медийната
представа за запознаване на публиката с историческото минало: „Памет
българска“ и след това „История с Божидар Димитров“ събираха рейтинг
като на забавно предаване 17. Акцентът е върху забавно предаване. За да се
осигурят рейтинг и рекламодатели, медийните институции забавляват,
предавайки и продавайки на публиката амалгама от истини, полуистини,
измислици, лъжи, преследвайки собствените си цели, а не потребностите
на обществото. Медийната логика доминира над журналистическата
и отнема най-вече познавателната стойност на новинарския продукт.
Медиите разказват истории за миналото, които българинът иска да
чува. Фактът, че става дума само за една позиция, която не се споделя
от всички историци, че има оспорвани тези, теории, хипотези, че
са налице доказателства за опозитивни тълкувания, за носителя на
българщината, тип шефа на НИМ, както и за медиите, поне в по-голямата
им част, е без значение, защото те искат да представят на аудиторията
ясна и подкрепяща вярванията ѝ картина на света, готов продукт за
бърза консумация, без оглед на качеството на предлаганото знание и
отдалечеността от реалността. В мерките на политиците лансирането на
13

https://www.blitz.bg/obshtestvo/prof-bozhidar-dimitrov-kato-mlad-agent-ot-ds-chukakh-nared_news322196.html.
14
https://www.24chasa.bg/novini/article/4631215.
15
Божидар Димитров: Изключваме исляма от списъка на религиите и започваме да го
пердашим по динковски начин. bTV, 29. 03. 2016. https://btvnovinite.bg/videos/tazi-sutrin/
bozhidar-dimitrov-izkljuchvame-isljama-ot-spisaka-na-religiite-i-zapochvame-da-go-perdashimpo-dinkovski-nachin.html.
16
Божидар Димитров категоричен пред БЛИЦ: Ако отхвърлим Истанбулската конвенция,
ще се издигнем в очите на Европа! https://blitz.bg/obshtestvo/intervyu/bozhidar-dimitrov-kategorichen-pred-blits-ako-otkhvrlim-istanbulskata-konventsiya-shche-se-izdignem-v-ochite-naevropa_news574126.html.
17
Сиана Севова IN MEMORIAM: Божидар Димитров си тръгна с мечтата за Голямата базилика
в Плиска. Монитор, 02 Юли 2018. https://www.monitor.bg/bg/a/view/in-memoriam-bojidardimitrov-si-trygna-s-mechtata-za-goljamata-bazilika-v-pliska-104326.

Снежана Великова - Медийни употреби на миналото

135

популярната история пред академическата е належаща задача, защото
последната може да бъде проверявана на базата на факти, нови и стари,
а пописторията може да бъде лъгана, както прави зам.-министърът на
образованието Петър Николов-Зиков в следното изказване:
Трябват ни разкази. Трябва ни история, населена с хора. Трябват ни
места на памет. Това е много повече литературно или художествено,
отколкото научно усилие. Вижте дебата около възстановяването на
средновековните крепости и църкви! Срещу всяко усилие в тази посока
се надига либерален вой, цялата прогресивна глутница се нахвърля,
за да предотврати възкръсването на миналото, защото то влиза в
противоречие с политическата им идеология, според която нацията ни
е някакъв съвременен конструкт, обществен договор, сключен преди
две десетилетия между синовете на комунистическата номенклатура
и новите елити на прехода. Затова е цялата тази омраза към всеки
паметник и всяко събитие, обърнати към миналото, което незабавно се
провъзгласява за кич и бутафория. Става въпрос за едно почти магическо
заклинание, което панически трябва да делегитимира и отнеме
автентичността на всеки феномен, заплашващ да срине либералния
консенсус. Най-големият враг, разбира се, е Православната църква,
защото при нея автентиката е безспорна. Затова и войната с нея се води
най-яростно18.

В разбиранията на историците обаче фикциите, разнасяни по
медиите, са повече от достатъчни и като съдържание, и като количество,
защото те не са нищо повече от чалга:
Чалгата в наши дни е характерна най-вече за историята. Къде е чалгата
в математиката, във физиката, в химията? Инструментариумът и
езикът на историята изглеждат разбираеми и лесни на лаика. Той е
твърдо убеден в ценностите, получил в школото, и гневно реагира на
опитите да му се каже, че историческото познание се развива и много
съкровени самовъзвеличаващи ни представи трудно могат да намерят
опора в реалността. Колко популярни изложения сте видели на сложни
химически реакции? Но пък е лесно да разбереш и повярваш, че българите
винаги са били център на световната цивилизация.
Бясното развитие на масмедиите осигурява чалгата с подходяща,
добре наторена почва, на която израстват сдъвкани несложни идеи.
Професионалният историк създава теориите си дълго и бавно – съмнява
се в тях. Проверява ги. Съпоставя ги. Отхвърля ги. Не може да бъде и
не е равностоен на бълващия фантастични предположения чалга
историк. Порочен кръг – слабо подготвени журналисти се ориентират
към майсторите на чалгата, защото те им представят историята, каквато
те я искат и във формата, която могат да възприемат. В съзнанието на
18

Петър Николов-Зиков: Трябват ни бащи и предци, които да ни покажат какво сме. https://
topnovini.bg/novini/822207-petar-nikolov-zikov-tryabvat-ni-bashti-i-predtsi-koito-da-ni-pokajatkakvo-sme,12 мар 19.
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редица хора, които вярват на медиите, чалга историци раздават оценки
и присъди. Патриоти ли са чалга историците? Според мен несъмнено.
Лошото е, че често отказват на другите правото да бъдат патриоти. И
какво е да си патриот и да си непатриот? Патриотите славят България
на три морета, България на Иван Асен II – непатриотите не скриват
неприятния факт, че само няколко години след битката при Клокотница
България е само сянка от предишното могъщество19.

Инфотейнмънт историята предлага две перспективи – игнориране на
експертното знание и невежество за сметка на възпроизвеждане на ефимерно
самочувствие, почиващо на невъзвратимо минало. В широк спектър от
публични дискурси – търговия, маркетинг, реклама, PR, политика, медии
и пр. – се използва т.нар. FUD стратегия (страх, несигурност и съмнение).
В основата на техниката стои съмнението и най-вече на аудиторията се
продава съмнение в експертното знание. Продават се емоции – това, което
искат медиите, и това, което искат заинтересовани структури – партии,
корпорации, организации и др. Търгува се и незнание. Докато как или защо
не знаем, често е също толкова значимо, постулира Робърт Проктър и говори
за науката агнотология, занимаваща се със създаването и несъздаването на
незнание (Proctor, 2008). Начините за създаване на незнание са безкрайни и
медийните компании знаят как да ги използват в собствен интерес.
Комодификация на история и памет
Превръщането на историята и колективната памет в стока може
да се разглежда като акт на придобиване както на финансов капитал,
така и на символен. В този смисъл може да се говори за зависими от
политическия и корпоративния клиентелизъм режими на отразяване
на двата дискурса. Природата на клиентелизма „…се изразява в
това, че работодателят дефинира професионалния процес според
клиентелистките си обвързаности. Професионалистите са в подчинена
позиция, те само пренасят посланията на издателя или редакцията, т.е.
удовлетворяват личните амбиции на собственика“ (Velikova, 2015, p. 111).
Медийното продуциране на материали, свързани с историческата наука и
общата памет, ще се подчинява предимно на интересите на институцията
от остоковяването на миналото. Основания за риск от подобно поведение
от страна на новинарските организации демонстрира проведеното за 2017
г. проучване на Фондация медийна демокрация:
Както и през 2016 г., през 2017 г. страната отново отбелязва висок
риск по отношение на пазарния плурализъм. Проблемите, свързани
с концентрацията на собственост – хоризонтална (риск от 96%) и
крос-медийна (88%), както и търговското влияние и влиянието на
собствениците върху редакционното съдържание (92%), остават
значими и без перспектива за устойчиви решения ... Продължаващото
19

Проф. Иван Илчев: Историческа чалга и патриотизъм, http://epicenter.bg/5 декември, 2017.
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упражняване на влияние върху редакционното съдържание от страна на
медийни собственици и други търговски субекти води до трайно високо
ниво на риск. Системните практики на натиск са потвърдени и през 2017
г. от редица изследвания и доклади на наблюдаващи организации20.

В такава ситуация историята попада под много силни рестрикции,
тъй като фактичността, която тя носи, много по-трудно се манипулира,
докато културната памет може да бъде управлявана. Собственикът на
изданието допуска до публичност само онези вярвания, убеждения и
внушения на общността за миналото, които удовлетворяват партизанските му пристрастия, а останалите се изхвърлят, т.е. паметта се редуцира
до представите на определена политическа или комерсиална структура,
въздействаща по един или друг начин върху медийния мениджмънт.
Подобни операции с колективната памет са силно улеснени от нейната
природа:
Докато историята по необходимост се явява във формата на документ, до
безкрайност пренаписван и подлаган на проверка на фона на познати и
нови исторически факти, паметта е обвързана с обществени, ненаучни
цели: тя е тематична възстановка, паметник, музей, сграда, телевизионна
програма, събитие, ден, знаме. Подобни удобни за паметта демонстрации
на миналото са по необходимост частични, кратки, селективни; техните
организатори са принудени рано или късно да изричат полуистини
или дори пълни лъжи – понякога с най-добри намерения, друг път не.
Във всеки случай те не могат да заместят историята. Така например
експозицията в Музея на Холокоста във Вашингтон не отразява и не
обслужва историята. Тя е селективно присвоена памет, поставена в
услуга на похвална обществена цел. Можем да одобрим в абстрактен
смисъл, но не бива да се залъгваме по отношение на последствията.
Без историята паметта е изложена на злоупотреба. Но ако в началото
поставим историята, то тогава паметта получава формат, ориентир,
който да служи за рамка на нейната работа и оценка. Хора, запознати
с историята на двайсети век, могат да посетят Музея на Холокоста; те
могат да размишляват над онова, което им показват, да го подлагат
на оценка в по-широк контекст и да го разглеждат критически. Така
Музеят би преследвал полезна цел, съпоставяйки паметта с фактите,
които отразява, с историята в съзнанието на посетителите. Само че
посетители, запознати единствено с онова, което им показват, биха били
(и обикновено са) в неизгодно положение: без достъп до миналото, на тях
им сервират наготово версия, която те не са в състояние да подложат на
оценка 21.

Еталонни примери в това отношение са активното спомняне
20

О. Спасов, Н. Огнянова, Н. Даскалова. Мониторинг на медийния плурализъм 2017.
Наблюдение на рисковете за медийния плурализъм в ЕС, Македония, Сърбия и Турция.
Национален доклад: България, 2018. http://www.fmd.bg/?p=9635.
21
Т. Джуд, Т. Снайдър. Паметта не бива да измества историята. DW, 20.03.2015. https://p.
dw.com/p/1EuOG.
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на турското робство и пасивното на възродителния процес, белязал
срамната история на комунистическата партия и на цялото ни общество
преди 1989 г.; изтриване, забравяне, омаловажаване или обратно
величаене на комунистическото минало; акцент върху спасяването на
евреите и игнориране на въпроса, свързан с депортацията на евреите
от Беломорска Тракия и Македония; отсъствието на ромския геноцид
през Втората световна война в нацистките лагери от новинарските
рубрики или каквито и да е предавания, занимаващи се с публицистика
и т.н. По отношение на публичното присъствие на колективните
памети на различните етноси, за което отговорност носят и медийните
институции, няма по-ощетен етнос от ромския. Трудно може да се
намери журналистически материал, коментиращ темата. Ромското
присъствие в пространството на медиите по принцип е желано, защото
събужда интереса на аудиторията, но не в случаите, когато се свързва с
положителни новини. Затова медийната политика винаги ще настоява
за фокусиране върху престъпността или екзотичността, а не върху онези
моменти от миналото, които идентифицират ромската общност. Като
конкретен пример може да послужи отразяването на Бари Богородица –
голям празник както за вярващите българи, така и за ромите християни.
Вместо акцент върху важността за създаване на нови семейства и ролята
на жената в тях медиите предпочитат следния начин на отбелязване на
ромския празник: Девствениците на пазара за ромски булки в Бачково
паднаха на 1000 лв22.
Политическият и корпоративният клиентелизъм са феномени,
обстойно анализирани в медийната теория. В контекста на настоящото
изследване обръщането към тях е значимо от гледна точка на това, което
Я. Асман нарича комуникативна памет (Assmann, 2007, 58-59). Асман ѝ
приписва следните характеристики: мястото ѝ е в автобиографичната
памет, в сегашното минало. Формите ѝ на проява се коренят в неофициалната
традиция, жанровете на ежедневната комуникация. Тя не се фиксира за
определени носители, които да я свързват с миналото, а е жива, пренасяна
чрез гласа и има ограничен времеви хоризонт. Културната памет се
трансформира и променя по два начина: чрез преход от комуникативната
памет в културната и чрез пренос от периферията на културната към
центъра ѝ, като се прекрачват границите между телесни и медиирани
носители и между канон и архив, между утвърден факт на колективната
памет и потенциален такъв, който може да се превърне в компонент
на културната памет (Assmann, 2008, pp. 109-118). Комуникативната и
културната памет са взаимообвързани и нещо, което е станало факт в
културната памет, най-напред е съществувало в комуникативната. В
такъв смисъл работата по културната памет изисква и активна работа по
22

Ани Иванова. Девствениците на пазара за ромски булки в Бачково паднаха на 1000 лв.
24 часа, 28.08.2016.
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комуникативна памет, от която културната черпи. Затова не е маловажно
какво ще бъде включено в комуникативната памет от страна на медиите. При клиентелисткия тип журналистика новинарският процес
– продукция, дистрибуция, рецепция – се поставя в зависимост от
интересите на медията, а не на професията и стандартите й, между които
и тези да информира пълноценно, да пренася знание. Приоритетите на
организацията доминират в начините на поднасяне на новини. Всеки
компонент от сътворяването на журналистически знакови образувания е
подвластен на муниципалната представа за журналистически процес. Тук
ще се спра на някои от новинарските практики, които добре илюстрират
процесите на политическа и комерсиална комодификация.
Селекция на новини. Кои събития ще формират комуникативната
памет, а оттам и евентуално културната; какви аспекти на тези събития;
кои фигури ще остават в съзнанието; с какви жестове ще бъдат спомняни –
до голяма степен зависи от медиирането им, доминирано от концепциите
на организацията за новинарска стойност. Включването/изключването
на определени събития в комуникативната памет, представянето им в
определена светлина ще намира отражение в колективното спомняне
в зависимост от предпочитанията на мениджмънта. Дали той ще
представя многообразието от проявления на един или друг факт, дали
въобще ще отразява факти, дали ще декларира категорични оценки, са
питания, върху които право на отговор имат всички онези средства за
информиране. Журналистиката е въвлечена в идеологическа работа за
утвърждаване на смислите, налагани от този или онзи дискурс, като
привелегирова определено значение пред други, давайки му публичност;
игнорира определено значение, като го маргинализира; дискредитира
определено значение, като го отрича или събужда съмнение в него.
Медиите притежават този потенциал, затова цялата тази работа на
новинарските организации по осигуряване на видимост на посланията в
публичното пространство носи колосални последици за структуриране
на комуникативната памет, а оттам и на културната. Следните примери
онагледяват политиката на новинарските институции за избор на
събития, превръщани в новини:
НИМ: Божидар Димитров завинаги ще остане в културната памет на
България; Рашидов за Божидар Димитров: Отиде си една малка планета
от Космоса 23; Фабриката за фалшиви новини на кръга “Капитал” взе
23

https://nova.bg/search/news/2/?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D
1%8B4%D0%B8%D0%C%D0.
24
Блиц, 24 ян. 2017. https://blitz.bg/analizi-i-komentari/fabrikata-za-falshivi-novini-na-krga-kapital-vze-i-radev-na-mushka_news482145.html.
25
PIK, 8.08.2016 г. https://pik.bg/%D0%news569281.html?fb_comment_id=1418525061495978_141
8615814820236.
26
Недялко Недялков. ДА, РУМЕН РАДЕВ ГОТВИ ВОЕННА ДИКТАТУРА. Наближава 19 май...
PIK, 21.04.2019 https://pik.bg/%D0% D0%B9-news835774.html.
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и Радев на мушка!24; ИЗВЪНРЕДНО В ПИК! Става страшно - тълпи от
мигранти заляха Северозападна България 25; ДА, РУМЕН РАДЕВ ГОТВИ
ВОЕННА ДИКТАТУРА. Наближава 19 май...26; Лозан Панов с политическа
атака срещу Темида 27; Полицаят Мирослав Писов, осъден за смъртта на
Чората: Това е политическо решение на групата на Лозан Панов28; Съдия
ли е Лозан Панов?! Документи, с които “Труд” разполага, поставят под
съмнение подписал ли е изобщо председателят на ВКС актовете си за
встъпване в длъжност и валидни ли са хиляди съдебни актове и решения,
които засягат стотици човешки съдби 29 .

В един и същи ден двете най-гледани телевизии излъчват филми,
които наричат разследващи. Филмите са на известни и награждавани
журналисти: Генка Шикерова “ЖИВОТ НА ПОМОЩИ: Цели махали
се местят от България в Германия”30 по Нова ТВ и на Стоян Георгиев по
bTV – „Трафиканти зад преселението на Столипиново в Германия“31.
Внушението и на двата продукта не е точно посоченото в заглавията,
а по-скоро, че ромската общност паразитира на гърба на останалите
етноси не само в България, но и в Европа, по-конкретно в Германия,
като разчита на социалните политики на съответните държави. Не
след дълго социологът Марина Лякова публикува в блога си достатъчно
обосновано опровержение на очевидните неистини, разпространявани
от журналистите. Само една медия – Тоест – в материал със следното
заглавие: „Източването“ на социални помощи в Германия е мит”32 –
публикува аргументите на Лякова, представени в неин научен труд.
Вестник Монитор представя бившия министър-председател Иван
Костов по следния начин:
Бившият премиер Иван Костов, който е сочен за баща на българската
олигархия, си призна, че е получавал сериозни суми от фалираната

27

Монитор, 07 март 2019https://www.monitor.bg/bg/a/view/lozan-panov-s-politicheska-atakasreshtu-temida-159032.
28
24 часа, 20.04.2019. https://www.24chasa.bg/novini/article/7412053.
29
Съдия ли е Лозан Панов?!Труд, 14. 4. 2019. https://trud.bg/съдия-ли-е-лозан-панов/.
30
Нова ТВ, 8.03.2019. https://nova.bg/news/view/2019/03/08/243029/живот-на-помощицели-махали-се-местят-от-българия-в-германия/.
31
bTV репортерите, 9.03.2019. https://www.btv.bg/video/shows/btv-reporterite/videos/btvreporterite-trafikanti-zad-preselenieto-na-stolipinovo-v-germanija.html.
32
Йоанна Елми Марина Лякова: „Източването“ на социални помощи в Германия е мит.
Тоест, 23.03.2019 https://toest.bg/marina-lyakova-iztochvaneto-na-sotsialni-pomoshti-v-germania-e-mit/?f.
33
Костов си призна, че е взимал пари от КТБ. Траншовете не били за наем, а за мониторинг
на бизнеса на Цветан Василев. Агенция Монитор 28 Март 2019. https://www.monitor.bg/
bg/a/view/kostov-si-prizna-che-e-vzimal-pari-to-ktb-161023.
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КТБ. Банката беше буквално оглозгана от едно от любимите отрочета
на Командира – Цветан Василев, който в момента се крие от родното
правосъдие в Сърбия.33

„Ако истината е по средата, просто няма кой да я чуе“, казва Татяна
Ваксберг. И обрисува Костов в противоречивостта му:
Човекът, чието име безпогрешно отключва неподозирано силни емоции
в българското общество, днес издава книга със спомени – собствения
си разказ за всичките факти, които успяха да разделят страната и да
конструират две противоположни реалности. Според едната Иван
Костов е злият демон на българския преход, а според другата той е найголемият държавник в новата история, сатанизиран от многобройните
си врагове, натрупани от смелото му управление.34

Прочитът на атентата в църквата „Св. Неделя“ винаги е разделял
не само политици, граждани, но и медиите, които адвокатстват в една
или друга посока:
Правоверните комунисти неуморно и цинично продължават да
фалшифицират историята! И нека някой да ми каже, че не трябва да се
говори и да се пише за комунистическите престъпления и че трябва да
забравим миналото!35;
В навечерието на 16 април, деня на атентата в храм „Св. Неделя”, излезе
от печат книгата на Велислава Дърева „Атентатът`1925. Денят, в който
се отвориха портите Адови”. Българският фашизъм безмилостно
унищожава преди атентата стотици, а след него хиляди леви и
безпартийни българи.36

Медийната логика диктува заглавието „Опит за легализирането
на гей браковете – Истанбулската конвенция в България“ в сайта
„Гласове“, макар че никъде в Конвенцията не се появява подобен текст.
Самите раздели на документа се анализират в публикацията по следния
начин:
Приемането на Истанбулската конвенция може да доведе до изучаване
на „нестереотипни роли на пола“ като хомосексуализъм, травестизъм
и др. на всички образователни нива – от детската градина до
университетите.
34

Татяна Ваксберг. Иван Костов, най-мразеният и най-обичаният. Свободна Европа, 11 април,
2019. https://www.svobodnaevropa.bg/a/29875268.html.
35
Вили Лилков. Дърева цинично подменя историята за атентата в „Св. Неделя“ Терминал 3, 8
април 2019 г. https://terminal3.bg/dareva-cinichno-podmenja-istorijata-za-atentata-v-sv-nedelja/.
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Велислава Дърева с нова книга: „Атентатът`1925. Денят, в който се отвориха портите Адови”.
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Традиционните роли на жената и мъжа се приемат като основа на
предразсъдъци и ще бъдат подложени на законен институционален
натиск, ако бъде гласувана Истанбулската конвенция.
Традиционните роли на мъжкия и женския пол ще бъдат подложени на
натиск за поведенчески промени в социалните и културните модели –
натиск, който засега се нарича „насърчаване“.
Гласуването на Истанбулската конвенция ще задължи България да дава
статут на бежанец на всеки чужденец с „особености на пола“. С други
думи, всеки травестит в Иран например може да получи гарантиран
статут на бежанец у нас, тъй като в родината си е преследван заради
„особености на пола“.
С други думи, ЛГБТ активистите у нас ще получат още една законна
властова позиция за атака срещу единствените два пола – мъжки и
женски, за атака срещу традиционното семейство и за налагане на
хомосексуалния модел с подкрепа на държавата. Още един Български
Хелзинкски комитет, подкрепен законодателно от държавата, за да
работи срещу гражданите 37.

Това са части от първата новинарска история, разпространяваща,
меко казано, съмнителни разкази за Истанбулската конвенция. Темата
расте лавинообразно в публичната сфера и множество „експерти“ от
типа на политически лидери като К. Нинова, К. Каракачанов, В. Сидеров,
А. Джамбазки и др., на специалисти по всички злободневни проблеми
като Б. Димитров, Г. Марков, противопоставящи се на всяка политика
или практика, различна от популистката тенденция да се рекламира
изопачената представа за „традиционното“, задават начина на говорене
сред аудиторията за документ, абсолютно непознат ѝ. В цитирания
пример публиката разчита на знаещите да ѝ посочат, да ѝ разяснят
какво да помни и да разнася от уста на уста в кафенето, на площада, в
социалната мрежа. Злоупотребата, невежеството, недобросъвестността на
посочените „специалисти“ остават маскирани зад загриженост, наричана
нарушаване на конституцията, подмяна на традиционното семейство, на
традиционните ценности, прекрачване на свещени културни граници,
които не трябва да се опорочават от привнесени либерални практики.
Плъзгането по всеобемащия популистки начин на печелене на доверие
пренебрегва очевидни истини, които се състоят в простите послания,
че никой от говорещите политици няма представа за джендър теорията,
че традиционното, разбирано като окопаване в отрицанието на всяка
промяна, беше, вече го няма и връщането в него е точно толкова възможно,
колкото пишещата машина или каруцата, а и е точно толкова полезно.
Сигурно всеки от аудиторията, претендираща да бъде покварена от
37
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Конвенцията, отдавна не живее в традиционно семейство и не служи на
традиционни християнски ценности. Медиираното ни ежедневие създава
неимоверни възможности именно за комуникативни практики, в които
всяка една медия, водена от популистките си принципи, необезпокоявана
залива с измама и лъжи публичното поле, обозначавайки процеса със
свещеното име обективност. Комуникативната памет се обременява с
фикционални наративи и затлачва отсяването на онова, което има стойност
за спомнянето. Също така се появяват опции за подмяна на значимото и
следното заглавие го демонстрира: „Музеят в Созопол вече носи името на
проф. Божидар Димитров. Кръстиха на големия историк и улица“38.
Политическият клиентелизъм, обвързаността с властовия
дискурс дефинират и новинарския обмен. Посочените примери са
емблематични за моделите, по които функционират масовите медии,
и съответно за възможностите за спомняне в настоящето. Те показват
различните версии за факти, събития, личности, транслирани в
публичното пространство според действащите в момента политически
приоритети на медиите. В комуникативния обмен се поместват
противоречиви оценки, мнения, твърдения и кои от тях ще придобият
право на фиксиране в устойчиви смислови структури, пренасяни
от поколение на поколение, не е ясно. Най-вероятно е в паметите
на различните социални групи да останат различните версии за
настоящето. Налагането на този или онзи смисъл като траен, валиден
през времето и пространството, зависи от външни за медиите фактори
– противоборството между властовия и останалите дискурси, които се
опитват да изместят наложените от властовия значения. Факт е обаче, че
медийните институции участват както в процеса на ремедиация, така и
на съ-участие в изграждането на смисли.
Създаване на събития. За да се вмъкнат в комуникативния
кръговрат на масовите медии, много често публичните актьори прибягват
до медиатизацията. Схематично казано, това е конструирането на
събития, специално предназначени за медиите, чрез които ПР екипите
на политически партии и комерсиални компании се опитват да убедят
обществото, че му служат. ПР акциите на съответните агенти са добре
дошли за медиите, тъй като не се налага сами да търсят новини, а те им
идват наготово. Разбира се, конкуренцията да попаднеш в националните
медии, е жестока и затова атрактивността не е случайна. Миналото може
да оживява в зависимост от вижданията на публичните агенти за него.
Обикновено тук се следва логиката на популисткия тип лидери, които
правят събития, за да изобретят себе си като създатели на определени
тенденции. В цитирания случай по-долу „ТВ многомашинникът
38
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Джамбазки”, както го нарича една медия39 , предявява претенциите, както
декларират и всички, изявяващи се в публичното патриоти, че именно
той и неговата организация са носители на българското, и то като висока
култура, противопоставена на опошленото:
Ангел Джамбазки организира конкурс за патриотичен рап в София
В деня на Независимостта на България, 22 септември, патриотът Ангел
Джамбазки от ВМРО, заедно с Национално движение „БГ патриот“,
застава зад инициатива в защита на българската музика. Във времена,
в които пошлостта и упадъкът се дават за пример, ние, Патриотите от
ВМРО, подкрепяме безусловното налагане на българския език, култура,
история и ценности в живота на младите хора.“ - аргументираха се в
петък следобед от пресцентъра на ВМРО 40.

Друг виден носител на паметта българска успява да „съчини“
историческо събитие, което, предполагам, намира богат отзвук сред
изкушените да възпроизвеждат виновника за цялото нещастие, струпано
на главите на българина – Турция:
Волен Сидеров иска да се осъди геноцида над българите в Османска-та
империя
„Ние искаме датата 17 май да е дата, на която се отбелязва геноцидът над
българите в Османската империя“, заяви Сидеров и допълни: „Не може
повече да си затваряме очите“ 41

Селекция на източници на знание. Теорията на журналистиката
обстойно коментира източниците на новини и категорично заявява,
че те трябва да отговарят на определени критерии, за да се използват
като проводници на значима информация. Кой говори в медиите, е
толкова значимо питане, колкото и какво се говори. Когато става дума
за знание, очевиден превес имат науката и нейните представители. В
постмодерността обаче тази позиция е силно разклатена и знанието
е плуралистичен продукт, а не само експертен. Специалистите са само
един от източниците му. Медиите разработват устойчив модел при
избора на новинарски източници, който безотказно осигурява публика
и насища с драматизъм и скандалност. Електронните информационни
издания, особено телевизия и радио, обичат дебатите. Обикновено на
арената присъстват двама противници – националист и представител
на малцинство или НПО, членове на две борещи се за власт партии,
русофоб и русофил и т.н. Медиите обозначават това с евфемизми като
40
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баланс, представяне на различни гледни точки, обективност и пр. Всеки
член на аудиторията с минимална медийна грамотност би го определил
като преднамерено търсен сблъсък на непримирими позиции, който
ражда не дебат, а нажежени емоции. Обикновено в губеща позиция е
аудиторията, защото е обстрелвана с незнание и от двете страни, или
поне от едната в зависимост от намеренията на участниците. В тези
сблъсъци на мнения обичайно се използват множество техники за
пропаганда, а не за информиране. Например една от всеизвестните е
т.нар. гиш галоп, особено популярен в настоящето. Името си носи от Дуейн
Гиш, креационист, който се включва активно в дебати и използва тази
стратегия срещу еволюционистите. Тя се изразява в следното. В процеса
на дебатиране опонентът се засипва с бърза серия от сериозни аргументи,
полуистини и откровени неистини и съответно опониращият е поставен в
невъзможността да защити напълно своята позиция, без да губи време за
оборване на измислиците и лъжите. Той е поставен в ситуация да отрича
вече направени твърдения, да привежда факти, за да посочи лъжите, и не
му остава време да формира собствени твърдения за знание, което пък
довежда до съмнения в неговата позиция.
Освен сблъсъка на различни гледни точки медиите, за да не бъдат
обвинени, че не се справят с работата си, използват и друг похват при
подбора на източници – прикриването на политически или комерсиално
изкушения говорител зад маската на експерт. Българските средства за
масова комуникация дълго време бяха фокусирани върху единствения
специалист в областта и на историята, и на културната памет – Божидар
Димитров. Другите експертни присъствия в публичния дискурс като
Драгомир Драганов, Георги Марков, Андрей Пантев, Искра Баева и мн.
др. остават далеч зад него. Той с ентусиазъм разпространява колкото
истини, толкова и определено съмнителни наративи за миналото.
Заблудата, извършвана от медиите, е двойна. От една страна, медиите
имат претенциите да разгласяват не само официалното знание, носено от
академическия дискурс, но и знанието, идещо от различни източници –
писатели, режисьори, музейни работници и др., за да представят пълна
палитра от спомняния за историята ни. В случая с Б. Димитров обаче
експертът е носителят на алтернативното знание. Алтернатива и статукво
се размиват и пораждат зона на фалшифи внушения. А познавателната
функция на медиите отказва да работи и да запознава с действителното
историческо знание.
Комодификация на миналото. Превръщането на паметта в стока
е практика толкова широко разпространена, че едва ли се нуждае от
обстоен коментар. Медиите експлоатират тази стока до краен предел, като
отказват да разпознават исторически факт и митотворчество. Множество
историци, непрофесионалисти, но изкушени от историята хора,
множество политици, множество журналисти подхождат комерсиално
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към знанието за миналото и го вкарват в комуникативния публичен
обмен, като познанието е вторично, а манипулацията се оказва основна
цел. Техният наратив комбинира безспорни истини за миналото, но също
така подправя, възпроизвежда, препотвърждава заблуди за миналото
чрез процеса на съчетаване между мит и история или използвайки
вече готови конструкти, навлезли в общностната памет. Например
темата кога българите са се заселили в Европа е повод за множество
спекулации и пораждането на теории, за които няма нито достатъчно
факти да ги подкрепят, нито надеждни източници, затова преселването
остава спорен момент от историята ни. Но не и за тези, които искат да
продават сензации. Провокативните материали (от тезата, че винаги сме
били в Европа – до тази, че 200 г. преди Аспарух вече е имало българи
на континента) са предпочитани от информационните издания, защото
те генерират печалба. За разлика от историческата наука, която се
нуждае от много по-комплициран начин на представяне в публичното
пространство, митоисторията, въплътена в колективната памет, се
разказва лесно, достъпно, красиво. Митоисторията може да се помести
в място, което Дънкън Бел описва с понятието митскейп (mythscape). За
него това е „дискурсивна сфера, разтеглена времево и пространствено, в
която националната митология се изковава, разпространява, договаря и
реконструира непрекъснато“ (Bell, 2003). Именно там се срещат митология
и памет. Джон Голдторп, в контекста на коментара си за отношението
социология – история, обвързва бягството в митичното с намесата
на археологията и очертава очевидни тенденции, характеризиращи
съвремието ни:
Можем да познаваме миналото си на базата на това, което физически
се е запазило от миналото, т.е. на базата на реликти или това, което по
друг начин може да се опише като остатъци, наноси, следи на миналото.
Тези реликти ... могат да бъдат просто натурални останки като кокали
и екскременти или пък артефакти като сечива, оръжия, постройки или
произведения на изкуството..., комуникация в писмена форма и особено
„документи“ от всякакъв тип. Независимо от естеството си, тези и само
тези реликти са източник на нашето знание за миналото. Твърденията
за нашето минало – исторически факти – произтичат от тези реликти
и не могат да имат никаква друга база. Накратко: няма реликти, няма
история (Goldthorpe, 1991).

В размитото поле на фактите и измислиците действат
комерсиалните разпространители на история. Там те докосват народната
памет, която никога не е удовлетворена от фактологичното. За да усеща
пълнотата на присъствието си сега, тя се нуждае от именно такъв
тотализиращ смисъл, а той се предлага само от митичното. За Д. Бел
митът е:
… разказ, който опростява, драматизира и селективно разказва
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историята на националното минало и мястото му в света, историческата
есхатология: разказ, хвърлящ светлина върху днешните й смисли чрез
реконструиране на миналото. Още повече, че митът ... се съотнася
с различни събития, личности, традиции, артефакти и социални
практики, които (само) дефинират нацията и отношението й към
миналото, сегашното и бъдещето. Митовете са конструирани, формирани
или чрез преднамерена манипулация и интенционални действия, или
чрез определен резонанс с произведенията на литературата и изкуството
(Bell, 2003).

Именно такъв тип означаващи Лакло нарича плаващи. Опростено
казано, обозначават различни неща за различните говорещи (Laclau, 1990).
Митът е този термин, който е плаващо означаващо на тоталност (Laclau,
1990, p. 61). Затова човек се чувства сигурно в него и го предпочита пред
немитичното говорене. Зад кадър обаче остава фактът, че и той, както
всяка една социална същност, се конструира и може да бъде оспорван, да
се поставя в конкуренция с други конструкти.
Медийните компании, тръгвайки от своята логика на продуциране
на новини, приоритизират митовете, знанието за един или друг факт от
миналото се позиционира в сивата зона на митоисторията.
Перфектният продавач на история Б. Димитров действа по
определена схема, много атрактивна за комерсиалните издания:
пророчество – благодеяние:
При едно посещение баба Ванга ми беше казала, че България няма
да се оправи, докато не възстанови Боянската църква, църквата „Св.
Четиридесет мъченици” и Голямата базилика в Плиска. Боянската църква
и църквата „Св. Четиридесет мъченици” вече са реставрирани, остава да
реставрираме Голямата базилика в Плиска. За да бъде възстановена са
необходими 7 – 8 милиона лева и проект. Една година по-късно професорът
обявява ново пророчество, изумително наподобяващо старото, но с нов
строителен обект: „За мен е важно възстановяването на историческата
памет на българите. Ванга го осъзнаваше и веднъж ми каза „България ке
се оправи, като се оправи „Света София“. Голямата базилика се е казвала
така. Пророчицата не е имала предвид някаква мистика, че от небето ще
ни се спусне нов златен век, а това, че българският народ, ако е способен
да се обедини и да възстанови тази църква, ще може да възстанови и себе
си като достойна нация с висок жизнен стандарт, развита икономика и
със силна армия 42 .
42

Йордан Цалов. Ислямът не е религия, но божидарианството е. Божидар Димитров
е върховният жрец на религията, обединяваща всички народни копнежи: суеверия,
ксенофобия, чалга и патриотарство. Терминал 3, 4 април 2016 г. https://terminal3.bg/islyamatne-bil-religiya-no-bozhidarians/.
43
И аз съм изкушена да покажа какво мислят форумците на в. Дневник по повод на
изобретяването на ракията:
С бандерол ли е била ракията или контрабанда от Византия?
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Реликтите (лодка от времето на Ной, мощите на св. Йоан Предтеча,
„вампирът“, парче от съд, на което пише „На празника пих ракиня”,
което е повод да мислим, че ние сме създали ракията 43 и т.н.) са толкова
сензационни, че нито една телевизия, вестник, радиостанция или уебсайт
не биха устояли на изкушението да ги разпространят и да издигнат
националното самочувствие. А и как да се подмине строителството
на толкова църкви, крепости и пр. Пропускат се кичът, милионите
европейски средства и подмяната на историята със сурогати.
Много често информационните издания предлагат непрофесионално знание, маскирано като научно. Новинарските институции
транслират множество филми, коментари, откъси от книги и др.,
чрез които непрофесионалисти разказват, поставят, коментират,
интерпретират факти от историята. Те се появяват в медийното
пространство не защото са някакви задълбочени изследвания, а защото
привличат аудиторията с вечното възпроизвеждане на митологемата за
величието на българите и приноса им за европейската цивилизация.
Един илюстративен пример в това отношение е представянето на откъси
от книгата „Българите“ на режисьора Пламен Петков, направена по
Българска е била ракията, братя! Българска! На дъното на купичката е открит монограм,
изрисуван калиграфски: „Цар К(и) ро“.
На гроба на който пишело : Тук почива Пешо спиртомера , много ракиня изпи и умря сладко
и блаженно лето 1298.
Струва ми се редно сега намереният съд да стане част от натюрморт, нарисуван от новия
Пикасо (б. р. – майтап с изказването на Вежди Рашидов, че премиерът Борисов правел скици
като Пикасо по време на заседания).
От днес вече се чувствам дълбоко свързан с Второто Българско царство, намерих истинските
си корени!
Ама Божо кога е изтрезнял, че да прочете надписа?!
„Намереното неоспоримо доказва, че през XIV век в Търново ракията се е пила.“ Що, преди
това само за разтривки ли се е ползвала?
Скоро очакваме първата гравюра на псувня на майка… от 13 245 г. пр. Хр.
Момент, обърквам се… Таман започнах да се гордея на „изобретяването“ на чушкопека, а сега
идва този гаден номер с ракията…
БЛАГОДАРЯ на Божидар Димитров. Смях се с глас. Ама ако бяхте покопали още малко щяхте
да имате доказателства и за туршията и за кебапчетата, и за кюфтетата…
С такива неточни и псевдонаучни твърдения Божо показва как си е само една слаба ракия…
вервайте ми…
Ракията, киселото мляко, хубавото време – все български изобретения… безспорно
Друго поле за изява за Божо е да докаже как Бойко Борисов си е цял истински пряк наследник
на Хан Аспарух… пра-пра-пра-пра-внук… с родословно дърво и тем подобни…
Да уточним защо – Бойко Борисов всъщност е баща на Господа и дядо на Исус Христос а Цецо
Цветанов – баща на Архангел Михаил. И ний сме дали нещо на света, братия!
Божо да копне у лево и за шопската салатка, че пие ли се гола ракия…
Нещо ме притеснява само, че точно когато са взели да пият ракия, през 14 век, България
пада под османското иго. Дали не беше по-добре да изобретят джина или уискито, мама
му стара.
44
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7352538.
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филма му „Какво не знаем за българите“44. Фактът, че публикацията се
основава на неточности, на произволни и непотвърдени с фактология
интерпретации, че става дума за дискусионни въпроси, а не за крайни
истини, въобще не притеснява изданието45. Подобни тълкувания на
исторически събития са продаваеми.
В някои български медии открито се продава реклама на
аудиторията, прикрита като новинарско съдържание. Такъв еталонен
случай предлага сайтът „Епицентър“, рекламиращ патриотичния
сайт „Сдружение Азбукари“. Съобщавайки, че платформата започва
функционирането си, материалът твърди:
В патриотичната медия за пръв път ще бъдат събрани на едно място
статиите на журналиста, общественик, будител и създател на
„Сдружение Азбукари“ Цвета Кирилова, които тя публикува от години
в социалните мрежи. В тях лицето на европредседателството ни
критикува, вдъхновява и зове българите да се хванат заедно за една побърза и качествена промяна в мисленето и действията, която да доведе
до цялостна промяна на манталитета, самочувствието и развитието
ни 46 .

Цвета Кирилова публикува в социалните мрежи, в случая във
фейсбук профила си, а не се притеснява и да разказва „непознатата
или скривана българска история“ и по различни кабеларки в следния
вариант:
Древните японци да са създали държавата си благодарение на
българите-гети? Опонентите веднага ще кажат: „Ето това вече е
прекалено“. Но много често скептицизмът произтича не от знания, а
именно от невежество. От нежелание да се признае истината и новото.
Да вникнем във самата дума: самурай. Тя има древнобългарски
корен: “сам“ и “рай“. Сам в рая. Наистина, древните самурай са
вярвали, че ако се сражават смело, ще отидат в рая. Има и още подобро обяснение. Самурай на български – “сам“ и “ура“. Човек, който
сам вика Ура. Какво по добро за духа на бушидо като обяснение?...
Всъщност думата самурай на японски нищо не означава! Седят и се
чудят какво значи. Пробвайте, кажете на някой японец – “самурай“
– да видите как ще ви изгледа. Думата на японски е без превод.
... Амиан Марцелин пише, че Аланите били покорили Евразия. Да, обаче
аланите са масагети, т.е. гети, т.е. траки! Връзката я доказва тракийският
меч, намерен в Корея. Наистина гетите са владяли Корея, и оттам, и
Япония. На нашите продажни учени тази елементарна логика им убягна.
Но от истината нямат де да се скрият, тя е като божии меч. Но и това не е
всичко. Да сравним езика:
45

За консултациите в областта на историята искам да благодаря на доц. Стефан Минков.
Доказано: люлка сме на древна цивилизация. Епицентър, 21 май 2018. http://epicenter.
bg/article/Dokazano--lyulka-sme-na-drevna-tsivilizatsiya/154945/10/0.
46
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Японски – български
Усаги – заек
Банчо – ранчо
Биш – билка
Моме – монета
Шунга – женски голи картини, жаргонно „шунда“
Куге – благородник, каган
Мецуке – главен шпионин, “мечка“ в стана на врага.
Днес – днес
Хотеру – хотел
Мидай – вода (т.е. я ми дай вода).
Бииру – бира
Дезату – десерт
Сарада – салата
Сато – захар47, 48 .

Първата книга, която издава Сдружението, се нарича „История на
древните българи“ и там „българинът, който променя историята“, е
изследователят Павел Серафимов, който повече от 30 години се рови
в големите световни книгохранилища и преобръща историята, както
той казва, „с главата нагоре“. Серафимов доказва, че сме наследници
в голям процент на гените на траките и, че България е люлка на найдревната цивилизация. Откритията на изследователя до такава степен
скандализират научни корифеи и крайни патриоти, че е принуден често
да сменя държави и да живее в полунелегалност заради заплахи 49 .

Именно негови са „изследванията“ за гетите и Япония, цитирани
от Ц. Кирилова, и заради които Епицентър убедително ни уверява, че ще
повдигнат „самочувствието ни като нация”.
Продаваеми са и заглавия от типа: Що за птица е бил Исус50, Кой уби
Исус51. Те обикновено завладяват медиите около великденските празници
и предлагат или банални преразкази, или елементарни анализи на
библейски сюжети, но провокират с очакването за някакви любопитни
разкрития. Споменават се тук не само като начин да се изтъргува
съответното издание по празниците, постни откъм новини, но и защото
демонстрират едно типично за медиите поведение как се манипулира
културната памет. Религията е един от основните идентификационни
47

Северните траки-гетите,които основаха Япония. http://saportok.blog.bg/history/2012/12/09/
severnite-traki-getite-koito-osnovaha-iaponiia.1029213?reply=4263576, 09.12.2012.
48
Цитатите от социалните мрежи са без намеса в съдържанието и правописа.
49
Доказано: люлка сме на древна цивилизация. Епицентър, 21 май 2018. http://epicenter.
bg/article/Dokazano--lyulka-sme-na-drevna-tsivilizatsiya/154945/10/0.
50
https://www.24chasa.bg/novini/article/7424770.
51
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7424775.

Снежана Великова - Медийни употреби на миналото

151

критерии за принадлежност към определена общност, но нейната
святост е в пряка зависимост от актуалния контекст. Тя е застрашавана,
когато мигрантите заплашват културата ни, и е обект на ирония, а още
по-лошо на свръхелементарни интерпертации, когато ние я употребяваме
в ежедневието си. Разбира се, за медиите това е свобода на словото. Дали
е така за вярващите, независимо към каква религия принадлежат, които
споделят своя реалност и съответно по свой начин конструират света, е
факт, който не вълнува журналистите в свободни от имигранти времена.
Около определени исторически събития действително се
създава истерия в медиите и те се надпреварват да продават собствен и
рекламиран патриотизъм, чиито проявления синтезира журналистът на
в. „Стършел“ Р. Белчев:
Патриотизмът пропива всички вестници – „Камелия гола за 3 март” –
тържествено обявява „БЪЛГАРИЯ ДНЕС”. Информацията е гарнирана
със снимка на фолк красавицата само по трикольорче…52
„24 ЧАСА” популяризира друга дигитална оливка – „Подписът на Васил
Левски върху флашка”! Официалните лица, дошли в Националната
библиотека да видят оригинала на тефтерчето, щели да получат „флашка
(имитация на дървена) с неговия автограф”. „СТАНДАРТ” – „ДНК
анализ показва, че Васил е бил с кръвна група 0 положителна”! ...
„това е тази група, която може да дава кръв на всички останали, но не
може да получава от тях. Дори в това има символика, която обяснява
отдадеността на Васил Левски на своя народ”.
Българската монетна къща, рекламираща на цяла страница на
„СТАНДАРТ” патриотичната си инициатива: „Направете инвестиция
с национална стойност!” – призовава ни къщата. Как? Ами – като си
купим „Първото изцяло българско кюлче от най-чисто злато”...
наречено „Кюлчето „Васил Левски”!
Как да не препише човек след всичко станало само един ред от тефтерчето
на Апостола:
Народе???? 53

Когато се коментират дискурсите на миналото, разбира се,
трябва да се отбележи, че редица медии разпространяват качествени
журналистически продукти, конструиращи памет и история, и
заразяването с популистки вируси е видимо в много по-ограничени
размери. От такъв тип са обществените информационни издания. Но
говоренето за миналото, особено в комерсиалните компании, оставя
впечатлението за значителни девиации при отразяването на двата
52

Румен Белчев. Патриотизъм за лично ползване 16 март 2015. http://e-vestnik.bg/22502/
patriotizam-za-lichno-polzvane/.
53
Румен Белчев. И ЛЕВСКИ ОЛЯХМЕ!” Стършел”, бр. 3704/28.07.2017 г.
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дискурса. Медиите не могат да пренебрегват собствената си логика
за правене на новини. В медиирания свят, в който живеем, масовите
информационни медии притежават потенциала да бъдат местата, където
общността може да съпреживява единността си в колективната памет, и в
същото време те са в състояние да изпълняват ролята на пространството,
където е възможна връзката с историята като първоизточник на събития,
подхранващи паметта. Културната памет е конструкт, ценностно
натоварен от общността в най-висша степен, защото той придава смисъл
на живеенето ѝ. Историческият дискурс, от друга страна, макар да
отказва да превърне миналото в сакрална същност, с настояването за
обективност се грижи за паметта. Опитва се да определя границите,
в които тя може да се отдалечава от реалността. Историята обаче като
наука все по-рядко успява да се сдобива с място в журналистическата
продукция. Разкритията, изследванията на историците, които съзиждат
основите на общата памет, изчезват от публичното пространство, бегло се
отбелязват в някои научнопопулярни масови издания или заживяват свой
живот и своя логика в специализирани научни публикации. Медиите –
съвременните разпространители на знание, подвластни на популистките
тенденции в съвремието ни, подменят историята с псевдоистория
и успоредно с другите властови играчи предлагат видимост на една
силно манипулирана културна памет, която с невероятно интензивните
възможности за медиатизация, ремедиатизация и разпространение
бързо придобива популярност в символите на профанния национализъм
и на стратегическо разпространение на незнание, укротяващо подтика
за някаква промяна в блаженството на минало величие. Всяка една група
изгражда собствен дискурс около паметта, като целта е да се фиксират
определени смисли, свързани с нея, и да се приемат като даденост. Всяка
една от тях се опитва да овъншни собствените си смисли и съответно
да ги наложи. В такъв аспект всяка фиксация на значение, свързана с
културната памет, е условна, проблематична, оспорвана от различните
общностни дискурси. Различните властови субекти също градят своя
собствена версия на културната памет и целят налагането ѝ в публичното
пространство като валидна и легитимна. Именно историята е тази
сфера, която може да бъде арбитър не само при конструирането на
колективното спомняне, но и при удържането му в някакви устойчиви
рамки, неподвластни на конюнктурата, а налагащи прогресистката идея
за общество, което живее с миналото си, за да гради бъдещето си.
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