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Текстът разглежда културни противоречия в постмодерната публична сфера и 
медиите. Конкретни примери от българската публичност са поставени в 
теоретичния контекст на две важни културни промени – доминацията на интимното 
и емоционалното над публичното и политическото, както и възхода на съвременните 
мрежови медии с възникването на интернет. Основният проблем в постмодерната 
публичност е трудността за формулиране на политически послания с оглед на 
обществения интерес от раздвоените и изолирани постмодерни индивиди. Този 
проблем парадоксално се появява на фона на постоянните нови възможности за 
гражданска активност в съвременните дигитални комуникации. Друг важен парадокс 
е отпадането на властовия потенциал на редакциите като „гейткийпъри” в 
определянето на медийното съдържание на фона на все по-изразено концентриране на 
новините и тяхното разпространение в крупни медийни корпорации.  
 
 
Живеем във фрагментарен свят с все повече противоречия и все по-малко ориентири. 

Наслаждаваме се на рухването на модерните идеологии и институции, но не можем да 

се справим с последващия хаос от освободените нови културни проблеми. Не успяваме 

да овладеем ефектите на постмодерната епоха. „Модерността изразходва два века, за да 

не допуска в бизнеса на живота ни хаоса и случайността, казва Зигмунт Бауман, но сега 

те не само се завръщат в полезрението, а се появяват голи, без прикритие или украса и 

без срам, който би ги накарал да търсят одежди” (Бауман 2000: 41). Моментите на хаос 

и случайност ни тревожат, но трудно откриваме стабилна отправна точка за критика 

към техните източници, защото сме изцяло потопени във „втечнена” и „спонтанна” 

култура - други метафори, с които Бауман описва днешната ситуация. Той предлага 

критиката към постмодерното да се прицели в консумирането и желанията, които днес 

са основна движеща сила към многопосочни житейски хоризонти. Основният проблем 

в случая е, че следвайки безбройните нови възможности за успех и наслаждение, 

постмодерният човек отхвърля всякакви колективни намеси в индивидуалните си 

съдбини.  

Как в щрихите на фрагментарната и индивидуализирана постмодерна 

нравственост да мислим публичната сфера и медиите – категории, предполагащи явно 

неактуалната в момента модерна очевидност на масовите публики? Две са 

задължителните условия, за да не се загубим в този хаос – все пак да мислим в рамките 

на историческите предпоставки за формиране на съвременната публична сфера и в 
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анализа си на новите медии да се придържаме към тезата на Маршал Маклуън, че 

„средството е посланието”, а „разбирането за културните промени е невъзможно без да 

знаем как функционират медиите като културна среда” (McLuhan & Fiore 1967: 26).  

Ще разгледам някои от постмодерните културни промени и парадокси в 

публичността с оглед на две ключови предпоставки – възходът на мрежовата медийна 

среда и историческото развитие на публичната сфера, позволяващо доминирането на 

биографичните, частни наративи над формулирането на публични политически 

позиции. 

 

Противоречията в постмодерната мрежова публичност 

 

Развитието на интернет медиите в края на XX век съвпадат с възхода на мрежовата 

теория в социалните науки. Автори като Бруно Латур, Мишел Сер, Жил Дельоз 

възприемат мрежовата парадигма като описание на взаимоотношенията в съвременното 

общество. В типичен постмодерен стил Жил Дельоз описва човека в мрежата като 

„тяло без органи”, в което семейното, колективното, трансцендентното, дори Бог са 

сведени само до един от многото знаци, циркулиращи в мрежата. В мрежата няма 

„деспотични означители”, водещ е планът на иманентното, на непосредствените 

контакти с другите. Така Дельоз вижда съвременното постмодерно общество в 

„Капитализъм и шизофрения” (Delleuze & Guattari 2000). При теоретиците на мрежата 

контактите с другите не отправят към колективни ценности, а по-скоро сблъсъкът с тях 

навява спомена за „Адът, това са другите” по Сартр. Разбира се, думите на Дельоз 

отразяват хаоса и крайностите, до които може да достигне постмодерният 

„шизофренен” човек, живеещ без ценностни ориентири. Но така или иначе, възходът на 

иманентното и отхвърлянето на висшите ценности, проповядвано от постмодернизма, 

проправи път да мислим обществото ни в термините на технологиите.  

Контактите, връзките (links) и безкрайната циркулация на знаците формират 

мрежовата парадигма на публичността. Нейните понятия се сливат все повече с 

лексиката на компютърните технологии – възел, хъб и др. Около тези обекти е 

организирана информацията, която е „основен ресурс на парадигмата на 

информационните технологии и мрежовото общество” (Castells 2000: 70). Мануел 

Кастелс подчертава, че в мрежата автор и потребител се сливат, а човешкият интелект 

за пръв път е директна производствена сила (Castells 2000: 31). Този аспект развива и 

Бенклер, който въвежда термина „мрежова публична сфера”, описвайки потенциала за 
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въздействие на интернет новинарските платформи и блоговете. В „мрежовата публична 

сфера” качествената промяна е възможността всеки да бъде потенциален говорител и 

участник в обществения живот, а не просто пасивен слушател и избирател (Benkler 

2006: 2013). Но дали структурата на мрежите позволява обикновените интернет 

потребители да завземат ролята на традиционните медии? Как се разпределя властта в 

мрежата и какви нови динамики между частното и публичното възникват в тази 

постмодерна публичност? Кои са ценностите, които мотивират публично участие в 

глобалната мрежа в контекста на един все по-индивидуализиран начин на живот? 

Отговорът на тези въпроси не е еднозначен и трябва да се търси не през стриктни 

формули (колкото и да сме изкушени от една технологична логика), а напротив, през 

противоречията, които следват от структурата и културните особености на новата 

публичност.  

 Постмодерната утопия поставя под радикално съмнение всички институции и 

традиционните медии не правят изключение. Приемайки институцията на медиите в 

терминологията на Мери Дъглас като „саморегулираща се”, „легитимирана социална 

група”, която „организира информация” (Дъглас 2004), то днес наблюдаваме 

постмодерен разпад на легитимността в традиционните редакционни институции. 

Ерозия на медиите като „четвърта власт” в полза на възхода на „медиаполис” 

(Silverstone 2006), в който всеки има право на мнение независимо от властовите роли. В 

описаната от Силвърстоун съвременна медийна среда виждаме нова динамика на 

публичността, в която медиите се „саморегулират” според глобалния поток на 

информацията в мрежата. Днес се налага да преосмислим ситуацията от средата на 

миналия век в традицията на Курт Левин и термина “gatekeeper”, отразявайки мощта на 

медиите да класират по тяхна преценка важните за публиката послания. Медиите вече 

са принудени да съобразяват съдържанието си с циркулиращата информация в новата 

дигитална публична сфера. От една страна това наистина води до привличане на 

очевидци като автори, обикновените граждани с мобилните си камери стават 

„граждански журналисти” и техни материали попадат в новинарските емисии. Най-

ясно тази културна промяна личи при военните конфликти в Сирия, Украйна и 

бунтовете около Арабската пролет, както и при природните бедствия. Редакциите 

заявяват открито, че разчитат на зрителски клипове „от мястото на събитието” и 

необработени кадри.  

 Но разпадът на редакционната институционалност води и до ценностно 

релативизиране на информацията в глобалната информационна мрежа. Достигаща до 
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редакционни абсурди в онлайн и традиционните медии. Пример са новините на медии 

като CNN, Guardian и БНТ от 18 март 2014 г. Тогава сред информацията от военни и 

държавни институции във връзка с изчезнал самолет в Индийския океан се появи и 

мнението на певицата Къртни Лав, защото тя се включила в търсенето на останките от 

самолета през онлайн платформа за сателитни снимки и публикувала „наблюденията 

си” в Туитър и Фейсбук*. „Експертизата” на певицата станаха хит, а медиите се 

почувстваха длъжни да я публикуват, информирайки за трагедията със самолетната 

катастрофа. Постмодерна информационна суматоха.  

 Освен в чисто съдържателния аспект на новините, мрежовата публичност 

доведе до структурни корпоративни противоречия в новосформираната медийна 

констелация. Един такъв постмодерен парадокс изплува в дискусията на „СеминарБГ” 

на тема „Интернет платформата като мета медия” от април 2014 г. Тогава главни 

редактори на български новинарски сайтове разказаха колко важно е за тях да трупат 

колкото се може повече импресии – еднократното показване онлайн на публикувана 

статия. Освен обвързването с нови аудитории и рекламодатели, една от целите на 

въпросните импресии е новината да стане по-видима и разпознаваема в търсачката на 

“google.com”. Главният редактор на „Е-вестник” Иван Бакалов подчерта колко е важно 

да си пръв в конкуренцията за челно място в глобалната търсачка и същевременно 

колко пагубна е за малките онлайн медии надвисналата перспектива “google news” – 

платформа на същата корпорация за „селектиране” на най-важните новини от онлайн 

информационния поток. Опиянени от възможностите на новите технологии сякаш не 

очаквахме призраците на „гейткийпърите” отново да изникнат в един свободен пазар на 

информация и конкуренция за импресии. Но мрежовата теория не мълчи за това 

противоречие. Тя познава тенденцията линковете да се концентрират в големите 

играчи, наречени хъбове. Те са най-видимите уеб страници, съдържащи огромно 

количество линкове. Реално всеки е свободен да публикува всичко онлайн, но ако иска 

да бъде видим сред купищата фрагментирана информация, трябва да се съобрази с 

„хъбовете – най-силният аргумент срещу утопичните визии за егалитарно 

                                                
* „Издирват изчезналия самолет”. (2014) Публикация в сайта на БНТ, част от централната емисия 
новини. http://bnt.bg/news/svyat/izdirvat-izcheznaliya-samolet (посетен на 15.07.2014)  
„Searching for Malaysia Airlines flight 370 - Summary” (2014) Хронология на новините за изчезналия 
самолет в „Гардиън”. Сред най-важните събития е и мнението на Къртни Лав. 
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/18/mh370-missing-plane-search-live (посетен на 15.07.2014)  
„Courtney Love is as obsessed with the missing plane as you are” (2014) Публикация в сайта на CNN. 
http://edition.cnn.com/2014/03/18/showbiz/celebrity-news-gossip/courtney-love-missing-plane/ (посетен на 
15.07.2014)  
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киберпространство” (Barabasi 2002: 58). Постмодерните утопии за една дерегулирана 

мрежа от медийни канали няма как да обяснят и струпването на власт в определени 

корпорации, владеещи разпространението на информационните потоци и образи. В 

този смисъл Дейвид Морли и Кевин Робинс твърдят, че постмодерният делириум от 

комуникацията, описан от Бодрияр, си има своите поддръжници – глобалните 

корпорации на IBM, Мърдок, Берлускони (Morley & Robins 2002: 39). В българския 

контекст същият проблем изплува в най-мрачни краски с медийната група на депутата 

от ДПС Делян Пеевски, около когото се концентрира огромен властови ресурс и по 

негова заповед се насочват потоци от манипулирана информация и клевети към 

различни политически и корпоративни врагове.  

 

Противоречията на постмодерния публичен човек 

 

Друга важна отправна точка за разбирането на съвременните постмодерни медии е 

свързана с един парадокс, чийто корени могат да се проследят отчетливо още от XIX 

век. Общото място в текстовете на Хана Аренд и Юрген Хабермас, описващи 

историческото разгръщане на модерната публична сфера, е ключовата поява на 

градската сцена на буржоазните частни индивиди. По силата на общественото мнение 

те изземат ролята на кралете и благородниците, които до момента са били публичните 

персони, определящи през своята призма обществения интерес. По-трудно доловимото, 

но пряко свързано с него културно изменение е преоткриването на частното 

пространство. В своята книга „Човешката ситуация” Хана Аренд спира погледа си на 

важен културен елемент от ежедневието на модерния човек, който отвежда към нейната 

теза за сливането на публичната и частната сфера. Успоредно с възхода на „масите” и 

индустриалното общество, Хана Аренд отчита притегателната сила на очарователната 

интимна сфера на дома, топлотата, бягството в поетичния свят с автентичните „малки 

неща”. „Нарастването на частното, на очарованието, не конструира публична реалност, 

а напротив, означава, че публичната реалност почти изцяло избледнява, величието 

отстъпва място на очарованието” (Arendt 1998: 52). Свидетелство за този процес е 

романът на Марсел Пруст „По следите на изгубеното време”. Френският писател 

разкрива своите герои през техните най-съкровени спомени за на пръв поглед 

незначителни кътчета и жестове от всекидневието. Всеки жест придобива значение в 

парижките салони, описани детайлно от Пруст и вплетени в теорията за публичната 

сфера на Хана Аренд и „литературната публичност” на Хабермас. Теоретичният 
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елемент за значението на интимното развива подробно Ричард Сенет в книгата си „The 

Fall of the Public Man”. Той говори за „свръхналагане на частното над публичното” 

(Sennett 2002: 26), тръгвайки от доминиращото значение на емоциите във вътрешния 

свят на човека, наследени от културата на XIX век. Емоциите стават болезнено важни в 

модерното общество, до такава степен, че парадоксално тяхното показване и 

заличаването им в публичното пространство става културно право. Видимостта се 

увеличава успоредно с изолацията. В градовете хората започват да се разминават 

мълчаливо, всеки е видим за другия, но се е оттеглил в собствените си мисли. За 

политиците, от друга страна, става немислимо да кажат „забравете за личния ми живот, 

от значение са само професионалните ми качества”. Така той не би си спечелил „добро 

име”, няма как да стане „харизматичен”, пише авторът за парадоксите на модерния 

публичен човек. Ричард Сенет стига до заключението на Хабермас за приноса на 

медиите за упадъка на публичния човек, но от гледна точка на интимността. Въпреки 

че излъчва ключови политически дебати, не трябва да забравяме, че „телевизията е 

интимна медия, която всеки гледа в своя дом” (Sennett 2002: 282). Тази интимност на 

възприятието предполага тишината в стаята, изключва разгорещените политически 

дебати с участниците в телевизионното предаване. Но това не означава вцепеняване. 

Напротив, медиите допринасят за оттегляне от политическото за сметка на 

емоционални изблици. Следвайки Габриел Тард, Ивайло Дичев акцентира върху този 

медиен ефект: „наред с циркулацията на послания между лидера и отделния член, тя 

става все по-интензивна между самите членове, които обсъждат прочетеното във 

вестника, видяното в театъра, чутото по радиото” (Дичев 2012: 130). Но за разлика от 

Модерността, която канализира страстите в идеологически лагери, Ивайло Дичев 

подчертава днешното постмодерно „преминаване от един емоционален сценарий към 

друг” (Дичев 2012: 131). За поддържането на тези сценарии допринасят и съвременните 

блогове, туитове и постове, които отиват по-напред в тази свръхемоционалност с 

пораждането на необходимостта „публично да интериоризираш вече съществуващата 

информация” (Lovink 2007).  

Изпълнената с противоречия динамика между публична и частна сфера раздвои 

постмодерния човек. С достъпа му до мрежовите медии той все повече има потенциал 

да участва активно в публичните дебати, но все по-трудно преодолява емоциите си. 

Отпада аксиоматичният „принцип на негативността” в буржоазната публична сфера: 

„валидността на това, което казваш публично е в негативно отношение с твоята 

личност. Казаното от теб носи сила не заради това, което си, а въпреки това, което си” 



 7 

(Warner 1992: 382). С други думи, търсенето и формулирането на обществения интерес 

в модерното му разбиране предполага аскетично отдръпване от личните емоции, нещо 

немислимо в света на съвременните дигитални нарцистични страсти. Личните 

биографии, субкултурите, фрагментираните идентичности замъгляват публичното. 

Днес сме свидетели на парадоксалното „структуриране на сърфирането в интернет” 

(Спасов 2011: 289). Въпреки многобройните източници на информация и потенциала за 

гражданска активност в мрежата, днес сърфирането е нормативно – „следва все по-

предвидими траектории, а броят на „автентичните” граждани на мрежата у нас все още 

остава твърде малък независимо от разцвета на социалния интернет” (Спасов 2011: 

289). Дори и да виждаме онлайн гражданска активност, тя бързо се изхабява, а 

„гражданската енергия се фрагментира” (Дичев 2008: 31) сред множеството 

възможности за подкрепяне на каузи и участие в онлайн подписки.  

 Разгледаните културни предпоставки и последвалите от тях постмодерни 

парадокси в публичността отново намират своите проявления в българския контекст. В 

дискусия със студенти по социология в Софийския университет от 13 юни 2014 г. по 

повод навършването на една година от протестите срещу назначението на Делян 

Пеевски за шеф на ДАНС двама от най-активните в гражданските демонстрации – 

блогърите Асен Генов и Константин Павлов - Комитата разказаха спомените си от 

първия ден на протеста. Те признаха, че не са очаквали създадената от тях Фейсбук - 

група „ДАНСwithme” да набере буквално за няколко часа хиляди реално протестиращи 

хора. Константин Павлов, който е информатик по професия и граждански активист, е 

очаквал на протеста пред парламента да дойдат около 1/5 от заявилите участие в 

социалната мрежа. Това е формулата от неговия личен опит в организирането на 

протести, която лятото на 2013 г. опроверга. Постепенно протестите стихнаха, а една 

година след първите демонстрации двамата блогъри останаха сред малкото онлайн 

активисти, които следят реалните политически и икономически последствия за общото 

благо, които нанасят медиите и фирмите на депутата Делян Пеевски. В този контекст 

приятната изненада на хилядите внезапно протестиращи може да се интерпретира през 

културната парадигма на Ричард Сенет за „свръхдоминация на интимното над 

публичното”. Хилядите хора бяха водени от естетическо възмущение от външния вид, 

поведението, говоренето на депутата, които отпращат пряко към мафиотите от 

началото на 90-те. Изплуваха лични спомени, фрагменти от собствени биографични 

неволи, свързани със страданията в българския преход. Но малцина са мислещите в 

категориите на глобализиращите се капитали и разпределянето им от съмнителни 
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фирми, концентрирането на медийно влияние и власт, ограниченията на свободата на 

словото през медийно разпространение. Хиляди хора за пръв път се „запознаха” с 

Пеевски в деня на протеста, а имаха десетки основания за възмущение от него в 

годините преди създаване на групата „ДАНСwithme”.  

 За неслучващата се гражданска активност можем да мислим и в очертаната от 

Ричард Сенет траектория на „интимността на медиите”. На пръв поглед компютрите и 

интернет ни помагат за постоянна свързаност с другите, но в реда на постмодерните 

парадокси можем отново да говорим за изолиране във възприемането и създаването на 

медийните съобщения. Производството на новите технологии днес следва логиката на 

„креативното разрушение”, формулирана от икономиста Йозеф Шумпетер. Търсенето 

на софтуерните платформи, компютърните чипове, мобилните телефони става заради 

постоянното им заменяне с нови, по-усъвършенствани и красиви модели на пазара. 

Заслепени сме от постмодерна потребителска наслада от разрушаването на старите и 

консумирането на нови комуникационни желания. Междувременно ни остава все по-

малко време да проучим възможностите на актуалните модели. Още не бяхме развили 

потенциала за публицистика и гражданска критика в блоговете и вече се появиха 

социалните мрежи. Учейки се да снимаме журналистически кадри с камерите на 

мобилния телефон, купуваме таблет, който ни отправя към съвсем други нови 

възможности за онлайн активност. Гражданският активист е самотник в тази креативна 

деструкция, обречен е сам да се учи на технологиите на протестите, но без да се 

задълбочава в смисъла и повода на протестирането.  

 Но все пак технологията съхранява някои доказани културни практики на 

комуникация. Виждаме как форуми като „Бг-мама” и мъжката им алтернатива – 

автомобилните форуми – задържат своята хилядна активна аудитория през годините. 

Тези платформи очевидно имат огромен потенциал за формулиране на политически 

позиции и гражданска мобилизация по теми като: майчинството, детските надбавки, 

проблемите с образованието на децата, цените на горивата, войната по пътищата, 

замърсяването на околната среда. Въпреки това форумите все повече се атомизират в 

милионите си фрагментирани микро групи за споделяне на неволи и не успяват да 

превърнат „личните проблеми в политически послания” – едно от най-големите 

предизвикателства на постмодерната публичност (Baumann 1999: 51). Въпреки възхода 

на мрежовите медии, свръхдоминирането на емоционалното над публичното ще ни 

връща отново и отново към постмодерното културно „проклятие”, формулирано най-

точно от Улрих Бек – „начинът ни на живот се превръща в биографично разрешаване 
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на противоречията на системата” (Бек 2013: 237). Фиксирането в собствените проблеми 

ще преживяваме все по-емоционално, ще дигитализираме най-съкровените си вълнения 

в мрежата, но това няма да се превърне в публично послание. Няма да преодолеем 

постмодерната дигиталната бездна от фрагменти, разделяща двама души с обща 

тревога.  
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