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Резюме 

 

 

Дисертацията разглежда сложните отношения между памет и история в 

новосъздадените музеи на комунизма в Централна и Източна Европа след 1989 г. 

Историческите репрезентации на комунизма в музейните институции предлагат изключително 

благодатен терен за изследване на процесите на музеификация – като визуализират и 

опредметяват комунистическото минало, музеите катализират процесите на припомняне, 

преработване и евентуално „помиряване” с това минало. Образите на миналото, употребени 

като ресурс на политическата власт в настоящето, изложени в музея, задават опорни точки на 

колективната памет и влизат във взаимодействие с „живата памет” на посетителите. Проблемът 

за отношението между история и памет в музея е разгледан от една страна през представянето 

на миналото в музея – през конструирането и инсценирането на музейния разказ, базиран върху 

конкретен исторически разказ, а от друга страна – през работата на спомена в музея, през 

рецепцията и отиграването на конструирания и инсцениран разказ от музейните посетители. 

Особено внимание е обърнато на конкуриращите се и допълващи се употреби на текст и образ в 

музейния наратив, допълнени от перформативните и мултимедиални измерения на музейното 

преживяване. 

Въз основа на направения преглед на академичната литература и извършените 

теренни изследвания са изведени три „идеални типа” стратегии за музеифициране на 

комунизма – „нормализираща”, „демонизираща” и „диснифицираща”. Анализирани са 

институционалните, музеоложки и идеологическо-дискурсивни особености на конструирането 

на музейния разказ за комунизма при три конкретни казуса – Музея на ГДР в Берлин, Дома на 

терора в Будапеща и Музея на комунизма в Прага. Потърсени са пресечните точки и 

разминаванията между музейния разказ и неговия индивидуален прочит, интерпретация и 

отиграване въз основа на коментарите на музейните посетители в книгите за мнения. 

Изследването проследява дебата за комунистическото минало в България през 

декомунизационните политики, провеждани „отгоре”, и различните публични репрезентации на 

комунистическия режим, инициирани „отдолу”. В този контекст е проблематизиран 

„липсващият” музей на комунизма в България като симптоматичен за фрагментацията на 

мнемоничните общности вследствие на „приватизацията” и деинституционализацията на 

колективната памет за близкото минало. 
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Структура и съдържание на дисертацията 

 

 

Дисертацията е структурирана в увод, четири глави и заключение. 

Първа глава въвежда основните параметри на изследването – изследователския 

проблем, целите, задачите и методологията. 

Втора глава извежда теоретичния контекст през кратък преглед на академичната 

литература и изследванията върху трите по-големи проблематики, на границите на които се 

ситуира изследователският проблем: отношението между памет и история; музея като 

парадигматична културна институция в съвременността; преплитането на образ, разказ и 

перформативност в музея. 

Трета глава прави опит за типологизация на музеите на комунизма въз основа на 

техните институционални, музеоложки и идеологическо-дискурсивни характеристики и 

предлага анализ на три казуса, илюстриращи изведените три идеални типа – „нормализиращ”, 

„демонизиращ” и „диснифициращ” музей. Тук също така се търси връзката между 

идеологическите програми на музеите на комунизма и историографските парадигми за 

интерпретация на комунистическото минало. 

Четвърта глава проследява дебата за комунистическото минало в България през 

декомунизационните политики, провеждани „отгоре”, и различните публични репрезентации на 

историята на комунистическия режим, инициирани „отдолу”. В този контекст обсъждам 

„липсващия” музей на комунизма в България като симптоматичен за разминаването между 

памет и история. 

Заключението обобщава основните изследователски находки и изводи и очертава 

насоки за бъдещи изследвания. 

В приложението към работата са изложени: списък на музеите на комунизма и 

Студената война в Европа и Северна Америка, списък на направените теренни наблюдения, 

списък на интервюираните лица и списък на илюстрациите към текста. 
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Кратко изложение на дисертационния труд 

 

 

ПЪРВА ГЛАВА. Въведение в проблема (с. 7–27) 

 

1. Проблемна ситуация 

Отправна точка на настоящата работа е проблемът за критическото отношение между 

памет и история, по-специално между памет и история на настоящето. В края на травматичния 

20
-ти

 век, памет и история се проникват взаимно повече от всякога, а според мнозина 

изследователи, паметта успява да се наложи като матрица на историята (Рикьор). Падането на 

тоталитарните комунистически режими в Централна и Източна Европа в края на века и 

ускореното им и оспорвано историзиране актуализира проблема за критичното 

взаимоотношение между памет и история, между различните памети, както и между 

различните историографски версии на комунистическото минало. Годините на 

посткомунистически преход в цяла Централна и Източна Европа са белязани от ожесточени 

публични и политически дебати около комунистическото минало и мястото му в цялостната 

история на 20
-ти

 век. Предприеманите в различни моменти на „прехода”, и с различна степен на 

интервенция, политики на декомунизация в посткомунистическите страни предлагат терен за 

изследване на механизмите на „преработване” на паметта за комунизма и на ефектите, които 

взаимодействието между памет и история пораждат в настоящето.  

 

2. Изследователски предмет и обект 

Настоящият дисертационен труд се занимава с изключително актуалния проблем за 

паметта и историзацията на близкото минало, и по-конкретно на близкото комунистическо 

минало – проблем, който се отличава с висока степен на динамичност, противоречивост и 

ангажираност. 

Изхождайки от по-широкия проблем за отношението между памет и история, избирам 

музея за един от възможните терени, където да разгледам неговата конкретика, динамика и 

диалектика. Проблемът за отношението между история и памет в музея се разкрива от една 

страна през представянето на миналото в музея – през конструирането и инсценирането на 

музейния разказ, базиран върху конкретен исторически разказ, а от друга страна – през 

работата на спомена в музея, през рецепцията и отиграването на конструирания и инсцениран 

разказ от страна на музейните посетители.  



8 

 

Конкретен предмет на изследователски интерес в дисертацията е представянето на 

комунистическото минало в музеите на комунизма, създадени след 1989 г., и „работата на 

паметта” протичаща в тези музеи. Новосъздадените музеи на комунизма в Европа и Северна 

Америка позволяват изследването на универсалния проблем за пренаписването на социалната и 

политическа история на настоящето и най-близкото минало, и представянето й в музея, както и 

изследването на превъплъщенията на самата музейна институция в съвремието, която търпи 

сериозни трансформации вследствие на кризата на репрезентациите, съпровождаща 

постмодерната ситуация. Историческите репрезентации на комунизма в музейните институции 

предлагат благодатен терен за изследване на процесите на музеификация – като визуализират и 

опредметяват комунистическото минало, музеите катализират процесите на припомняне, 

преработване и евентуално „помиряване” с това минало. Образите и разказите на миналото, 

изложени в музея, употребени като ресурс на политическата власт в настоящето, изложени в 

музея, задават опорни точки на колективната памет и влизат във взаимодействие с „живата 

памет” на посетителите. 

 

3. Изследователска цел и задачи 

Основната изследователска цел, която си поставя този дисертационен труд, е да 

проследи музеификацията на комунизма през отношението между история и памет в музеите 

представящи комунистическото минало в Централна и Източна Европа, създадени след 1989 г., 

като анализира както конструирането на музейния разказ като идеологически дискурс (в 

отношението му към историческия дискурс) с помощта на наративни, визуални, 

мултимедиални и други средства, така и рецепцията и „отиграването” на музейния разказ от 

страна на посетителите. Изследването също така има амбицията да идентифицира „идеални 

типове” музеи според стратегиите за музеифициране на комунизма и да изведе работна 

дефиниция на изследвания културен феномен „музеификация”. Не на последно място, целта на 

изследването е да постави проблема за историзацията, музеификацията и мемориализацията на 

комунистическото минало в България в сравнителна централно- и източноевропейска 

перспектива. 

 

4. Теоретичен контекст и основни понятия 

Проблемът за представянето на историята на комунизма в музея се ситуира в полето 

на три големи теоретични проблематики, които се преплитат и кръстосват в множество 

пресечни точки: а) отношението между памет и история; б) музеят като съвременна културна 

институция и свързания с него феномен „музеификация”; в) напрежението между образ и 

разказ, отложено в пространството на музея. Изследователският проблем следователно се 
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позиционира на предела на различни дисциплинарни полета – социология и антропология на 

паметта, историография и философия на историята, музеология, наратология, визуални, 

медийни и семиотични изследвания. Най-често цитираните в работата автори включват: Морис 

Халбвакс, Ян Асман, Жоел Кандо (социология и антропология на паметта); Алон Конфино, 

Петер Фрицше, Доминик ЛаКапра, Патрик Хатън, Жак льо Гоф, Франсоа Артог, Пиер Нора 

(история); Мишел дьо Серто, Йорн Рюзен, Хейдън Уайт, Райнхарт Козелек (историография и 

философия на историята); Щефан Трьобст, Ищван Рев, Ивайло Знеполски (памет за 

комунизма); Пол Рикьор (философия); Андреас Хуйсен (германистика); Тони Бенет, Сюзън 

Крейн, Дъглъс Кримп (културологични изследвания на музея); Мийке Бал (наратология и 

семиотика); Уилиям Мичъл, Николас Мирзоеф, Розалинд Краус, Ернст ван Алпен, Сюзън 

Зонтаг, Светлана Алперс (визуални изследвания) и др. 

В тази подглава също така се поместват пояснения към употребените ключови 

понятия – музей, музеификация, комунизъм, колективна памет, култура на спомняне, Изток и 

Запад, историческа травма и травматична памет, а цялостният теоретичен контекст на 

изследването е разработен във втора глава. 

В тази работа боравя с едно по-широко дефинирано разбиране за „музей”, като в тази 

връзка интерес представлява едно по-широко поле от изложителни практики и институции, 

които ангажират публиката с визуални и наративни репрезентации на историята на комунизма, 

и именно в този по-широк смисъл употребявам понятието „музеи на комунизма”. Работната 

дефиниция на понятието „музеификация”, която предлагам е следната: музеификацията е 

културна технология на деконтекстуализиране на предметите и събитията и наслагването на 

вторични, най-често чисто естетизиращи дискурси в музея. Музеификацията е в ход тогава, 

когато вторичните дискурси изместват своите първични референти, или с други думи, когато 

музеификацията предхожда музея. 

 

5. Изследователска методология 

Изследването залага на традиционния за културната антропология метод на 

включеното наблюдение, съчетан с дискурс-анализ на музейни материали и на отзиви в книгите 

за мнения, както и с интервюта с музейни служители. Теренните наблюдения са осъществени 

основно в България, Германия, Чехия и Унгария, отчасти в Литва и Румъния, в периода между 

2005 и 2008 г. Обследвани в дълбочина са три музея на комунизма, подбрани от общо 17 

посетени обекта, като представителни за изведените „идеални типове” музеифициращи 

стратегии. В резултат на изследването е съставена база данни за общо 120 музея, представящи 

комунистическото минало и историята на Студената война в Северна Америка и Европа. В тази 

подглава са обсъдени и методологическите ограничения, в обсега на които попада 
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изследването, свързани с качествения характер на изследователския инструментариум, 

приближеността на изследователя до обекта на изследване, методологическите критики към 

изследванията на паметта, ограничения времеви и териториален обхват на направените теренни 

наблюдения и др. 
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ВТОРА ГЛАВА. Памет и история, образ и разказ в музея (с. 28–88) 

 

Втора глава предлага основните параметри на теоретичния контекст, в който се ситуира 

изследването. Главата започва с кратък обзор на релевантната академична литература по темата 

и продължава с по-подробни разработки на ключовите теоретични проблематики: отношението 

между памет и история и „световния възход” на паметта; методологическите и 

епистемологически ограничения на понятието „колективна памет”; музейната институция като 

място на памет и феномена музеификация; взаимоотношението на образ, разказ и 

перформативност в музея. Логиката на разгръщане на тези теоретични постановки върви от 

общото – отношението между памет и история, към частното – проекцията на разглежданите 

проблеми в музейната институция, чиито конкретни проявления са разгледани в избраните 

казуси на музеи на комунизма в глава трета. 

 

1. Преглед на академичната литература и изследванията по темата 

Изследването взема предвид актуални изследователски разработки върху темата за 

паметта за комунистическото минало на Централна и Източна Европа, и по-специално 

България. На изследванията на музеификацията на комунизма е обърнато специално внимание, 

въпреки че повечето от тях се занимават с единични казуси, най-често изведени от германския 

контекст, рядко в сравнителна перспектива, и използват разнообразни аналитични подходи и 

теоретични модели. Фрагментарността, асиметричността и несистематичността на научното 

знание по темата е сред основните проблеми, с които се сблъсква дисертацията. Преобладават 

изследванията на казуси в Германия, Унгария, Полша и Чехия, докато страни като Румъния, 

Словакия, Албания и България остават встрани от изследователския интерес. 

Посткомунистическите историографски изследвания в Централна и Източна Европа, и по-

специално България, също имат отношение към предмета на изследването дотолкова, 

доколкото очертават историографските парадигми, втъкани в историческите разкази, 

експонирани и разиграни в музеите на комунизма. 

 

2. Памет и история 

Отправна точка в изследването е проблемът за напрежението и сближението между 

памет и история, разгледан през позициите на ключови автори като Морис Халбвакс, Пиер 

Нора и Жак Льо Гоф. Приносите на Патрик Хатън и Пол Рикьор за „помиряване” на 

съперничащите си претенции на историята и паметта също са посочени – паметта е изведена не 

само като матрица на историята, но и като неин коректив. 
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Проблемът за музеификацията се корелира със съвременния „световен възход” на 

паметта (Нора) и причините, които го обуславят. Сред множеството форми, които тази промяна 

приема е и количественото множене на музеите и разширяването на техния тематичен обхват. 

Музеификацията се проявява както в хипертрофирането на музейните институции като ефект 

на ускоряването на историята, така и в приближаването на музейните обекти към настоящето, 

пример за което е появата на музеи на близкото минало, каквито са музеите на комунизма, като 

ефект на автономизирането на настоящето. Съвременният възход на паметта се интерпретира 

едновременно и като „криза на паметта” – „симптом на кризата на структурите на 

темпоралност, белязали епохата на модерността” (Хуйсен). 

Експлозивното развитие на изследванията на паметта през 1980-те и 90-те е 

последвано от известно разочарование и резервираност. В работата са поместени критични 

бележки относно употребите и методологическите ограничения на понятието „колективна 

памет”, центрирани около прекомерната инфлация на значенията на понятието, дебатите 

относно субекта на паметта и методологическите затруднения при емпиричното изследване на 

проявленията на колективната памет. 

 

3. Музей, музеен поглед, музеен ефект, музеификация 

Втора глава проследява накратко и повратните точки в еволюцията на музея като 

модерна културна институция и спира вниманието си върху кризата на музея в съвременността, 

производна на кризата на репрезентациите след краха на големите разкази и авторитети в 

постмодерността. Разгледан е корпусът от идеи, обединени около т.нар. „нова музеология”, 

родени в отговор на разклатения авторитет на музейната институция. Идеалният „нов музей” е 

фрагментарен, множествен, децентрализиран, деконструиран, либерализиран, отворен и 

сближен с публиките си. Новата музеология се явява реакция и на неомарксистките и 

постструктуралистки критики към музея, които се разгръщат в няколко посоки. Доколкото 

музеят функционира по принципа на метонимното заместване на частта с цялото, на предмета с 

контекста, предметът е сред централните обекти на музейната критика. Новите музеолози 

„атакуват” идеята, че предметите притежават морални и естетически свойства, чрез които дават 

обективна, емпирична репрезентация на социалния свят. Музеят е критикуван и като 

дисциплинираща, властова институция, която произвежда културно знание и легитимира 

културни ценности. Авторитетът на музея се крепи до голяма степен на контрола, който 

упражнява върху начина на гледане – музейният ефект е визуален, оптичен, властови ефект. 

Освен специфична мас- и мултимедия, екстериоризираща колективната памет, музеят 

се явява и „място на памет” par excellence – средство за интериоризиране на излязлата от 

социалните практики памет. Музеят добре онагледява и трите аспекта, които съжителстват в 
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местата на памет – материално, символично и функционално (Нора), като се осланя на 

предметността на своите експонати, с помощта на които произвежда едно символно 

пространство, където се осъществява публичният ритуал на музейното посещение. 

Специално внимание е отделено на музеификацията като съвременен културен 

феномен, най-общо описван като експанзия и диверсификация на дейностите на музеите през 

последните десетилетия. Понятието изхожда от метафората за музея като институция, 

онагледяваща промените в модерното историческо съзнание и отражението им върху 

културните практики на колекциониране, съхраняване, излагане и възпроизвеждане на 

социално знание и културен смисъл. Музеификацията се отнася до процеса на 

свръхпроизводство на културно наследство чрез опредметяването му в артефакти, натоварени 

със символна стойност, и съпровождащото ги деконтекстуализиране, дистанциране от 

настоящето, реконтекстуализиране и естетизация за масово потребление. Музеификацията 

препраща и към историческата трансформация на отношенията между музейния посетител и 

музейните артефакти, при което акцентът се измества към субектите в музейното 

взаимоотношение. В по-широк смисъл, музеификацията се извежда като културна технология, 

която работи и отвъд стените на музея. 

 

4. Образ, разказ и перформативност в музея 

Музеификацията е разгледана и с оглед на ефектите на т.нар. „визуален обрат”, 

регистриращ повишения интерес в социалните и хуманитарни науки към визуалния образ като 

носител на културни смисли и значения, като продукт на културни практики и ритуали, и като 

социален агент със собствена „биография”. Музейният поглед превръща миналото в гледка, 

при което историята на комунизма в музея се подменя с визуални репрезентации на 

комунистическото минало, със спектакъл. Музейният разказ в съвременните музеи най-често е 

визуално организиран и намира своите доказателства във визуалните свидетелства, докато 

текстът остава в подчинено положение. Според работната хипотеза, употребата на силно 

въздействащи фотографии, видеоматериали и други визуални артефакти в музея произвежда 

т.нар. „светкавични спомени”, които не непременно подменят паметта, но безспорно я 

трансформират. Изследването се опитва да удържи и двата основни методологически подхода 

към визуалното в музея на комунизма – от една страна, визуалният образ като презентация, 

като присъствие, като специфичен момент на среща между субект и обект, между музеен 

посетител и музеен артефакт, който поражда ефекти (Visual Studies), и от друга страна, 

визуалният образ като културна репрезентация на комунистическото минало, която изпълнява 

политически и социални функции и е детерминирана от идентичността и интересите на 

създателите и поддръжниците си (Visual Culture). 
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В контекста на наративисткия обрат от края на 1960-те и 70-те, наративната структура 

на паметта, предполагаща смисловото организиране на минали събития в темпорален ред и 

причинно-следствени връзки, привлича интереса на изследователите. Музеят като цяло остава 

встрани от наратологичните изследвания, въпреки че музейният наратив, съчетаващ текст, 

визуални образи, мултимедийни средства, предмети, декори, предписани действия и поведение, 

може да се разглежда като специфична наративна медия в широкия смисъл на понятието. 

Музейният наратив не е нито литературен, нито собствено исторически наратив, а хибридна 

форма – „драматизиран”, но все пак фактуален, исторически базиран наратив. Процесите на 

наративизация в музея работят както при самия процес на колекциониране, така и при процеса 

на представяне на миналото, но също и при възприемането и осмислянето на съответните 

репрезентации от посетителите. Музеят наративизира историята, но и музейният посетител 

излиза от музея с една субективно наративизирана версия на видяното. Повечето изследвания 

на музейните наративи обаче се фокусират върху конструкцията и композицията на наратива и 

рядко се вглеждат в неговата рецепция. Изследването се опитва да реконструира и анализира 

рецепцията въз основа на коментарите, които музейните посетители правят в книгите за 

мнения, опирайки се на постановки от теорията на рецепцията  и теорията на естетическото 

реагиране (Ханс Роберт Яус, Волфганг Изер и др.). Съответно, музейните наративи в избраните 

музеи на комунизма са разгледани в три аспекта: лингвистичен (музейният наратив като 

собствено наративен конструкт, който може да се анализира от гледна точка на неговата 

сюжетност), семиотичен (музейният наратив като означаваща система, вписана в мнемоничната 

система на обществото) и перформативен (музейният наратив не само като разказ, но и като 

действие сам по себе си). 

Перформативното измерение на музейното преживяване от своя страна е изследвано в 

три посоки: музейният текст като перформатив с илокутивни и перлокутивни ефекти – като 

текст в тесен смисъл, който прави нещата, които изказва – осъжда, обвинява, оневинява, 

забавлява и пр., и като текст в широк смисъл, който кара посетителите да правят неща; самият 

музей като перформативно и ритуално пространство, и перформативността на музейния 

посетител, който с посещението си в музея едновременно изиграва, конструира и легитимира 

себе си. 
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ТРЕТА ГЛАВА. Музеификацията на комунизма (с. 89–182) 

 

Трета глава прави опит за комплексна типологизация на основните музеифициращи стратегии 

по отношение на комунистическото минало в Централна и Източна Европа, илюстрирайки ги с 

помощта на три конкретни казуса – Музея на ГДР в Берлин, Музея на комунизма в Прага и 

Дома на терора в Будапеща. В заключение, работата асоциира изведените идеологическо-

дискурсивни стратегии за репрезентация на комунистическото минало в музея с 

историографските парадигми за интерпретация на историята на комунистическото управление. 

 

1. Опит за типологизация 

Трета глава започва с обзор на различните сценарии на възникване на музеи на 

комунизма в Централна и Източна Европа след 1989 г. и прави опит за типологизация на 

музеифициращите стратегии през три основни казуса – Музея на ГДР в Берлин, Дома на терора 

в Будапеща и Музея на комунизма в Прага, илюстриращи съответно „нормализиращия”, 

„демонизиращ” и „диснифициращ” музей на комунизма. 

Опитът за типологизация се основава върху три взаимосвързани посоки в анализа – 

институционално, музеоложко и идеологическо-дискурсивно ниво, застъпени и при трите 

казуса. Институционалното ниво се занимава със спецификите на музейната институция. 

Музеоложкото ниво взема предвид специфичния инструментариум, употребен при 

инсценирането на музейния спектакъл – чрез привилегироване на автентичността и достъпа до 

музейния артефакт, зрелищността на декора, свидетелската сила на историческия документ, 

разказа на очевидеца и др. Третото, идеологическо-дискурсивно ниво, което има най-голяма 

тежест в анализа, разглежда идеологията на музейния дискурс и историческите интерпретации, 

на които той се осланя, положени в съответната национална култура на спомняне и съвременна 

политическа ситуация. 

 

2. „Нормализация” на комунизма в музея 

Музеификацията на комунизма се случва по-бързо от музеификацията на който и да 

било предходен исторически период. В традициите на новата социална история от 1960-те и 70-

те и на популярната през 1980-те и 90-те история на всекидневието, една от най-

разпространените стратегии за музеифициране на комунизма репрезентира периода именно 

през всекидневието и материалната му култура. Разглеждам Музея на ГДР – малък частен 

музей с изключително голям успех, открит през 2006 г. в Берлин, като илюстриращ този тип 

музейна стратегия в най-разгърната форма. Интерактивността, игровостта и 
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мултимедиалността са основни принципи на този музей. Многобройни отзиви в книгата за 

мнения изразяват силното одобрение на посетителите от реализирания принцип на „докосване” 

до историята. Постоянната експозиция на музея не е хронологична, а изцяло тематично-

ориентирана и фрагментарна. Автентичността на артефактите е привилегирована като 

осигуряваща пряк достъп до миналото, докато кратките описателни текстове имат по-скоро 

поддържаща роля, изместени от визуалната и тактилна атрактивност на предметите. На 

идеологическо-дискурсивно ниво, интенцията на създателите на музея е да попълнят 

празнотите в съществуващите репрезентации на ГДР в Берлин, подчертаващи „тъмната страна” 

на тоталитарния режим, като предложат разказ за всекидневния живот и така създадат по-пълна 

картина на близкото минало. Силно разнопосочни са прочитите на идеологията на 

експозицията от страна на посетителите – от една страна са тези, които смятат, че музеят 

представя живота в ГДР в твърде негативна светлина, противоречаща на личния им опит, а от 

друга – онези, които намират музейните репрезентации за прекалено благосклонни. 

Преобладаващата критика се отнася до незадълбочеността и повърхностността на 

историческите интерпретации. 

С цел да задълбоча анализа на идеологическо-дискурсивното ниво в музейните 

репрезентации, разглеждам как се разказва и показва детството през комунизма в Музея на ГДР 

в Берлин, като търся разминаванията и допълванията между конструирания и инсцениран 

разказ, и рецепцията и отиграването на този разказ от музейните посетители. Анализът се 

допълва с наблюдения и от други музеи на комунизма – Документационния център на 

всекидневната култура на ГДР в Айзенхютенщат, Музея на комунизма в Прага и временната 

изложба „Инвентарен склад на социализма” (2006) в София. 

Репрезентацията на детството през комунизма най-често се изгражда с помощта на 

ограничен набор от стереотипни образи, както вербални, така и визуални. Текстовете, 

придружаващи визуалните образи, в повечето музеи на комунизма са оскъдни и си приличат по 

това, че поставят ударението върху проникването на идеологията във всички аспекти на 

всекидневието. Централната нишка на разказа е идеологическото формиране на „новия 

социалистически човек”, което започва от самото му раждане. Малко от музеите се отклоняват 

от стереотипизирания разказ за детството и юношеството през комунизма като изцяло 

контролирани и идеологизирани „отгоре”. Дори разказите за малките съпротиви, които самите 

деца и по-късно юноши оказват на режима са стереотипизирани в този ред. 

От другата страна в анализа стои рецепцията и отиграването на музейния разказ за 

комунизма, и по-конкретно за детството през комунизма от посетителите. Тук именно се случва 

сблъсъкът или напасването на конструирания и инсцениран музеен разказ с индивидуалния 

спомен. Тук се случва и засрещането на музея като текст, който подлежи на прочит и 

интерпретация, с музея като перформативно, ритуално пространство, в което този прочит 
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протича. Именно с цел да открия пресечните точки на тези два процеса, обръщам внимание на 

коментарите, които посетителите оставят в книгите за мнения в музеите на комунизма. 

Методологическите предимства, но и ограничения, на този подход са огледани критически. 

Преобладаващата реакция на посетителите изглежда водена от носталгичен копнеж 

по близкото минало, който често се оказва носталгия по детството и по младежките години. 

Наблюдението за преобладаващо носталгичните реакции на посетителите се потвърждава в 

музеи на всекидневието на комунизма в различни страни и в различни контексти. 

Всекидневните предмети на комунизма се възприемат като документи-свидетели на едно 

минало – колкото положително, толкова и отрицателно, с други думи – „нормално”. В същото 

време, се забелязва пламенна съпротива от страна на други музейни посетители срещу 

„нормализирането” на разказа. 

Музеите на всекидневието на комунима често са обвинявани в нормализация на 

близкото минало, като под нормализация критиците разбират не само представянето на 

всекидневието на комунистическия режим като относително „нормално”, а избързалата и 

неадекватна историзация на период, който не подлежи на каквато и да било ценностно 

неутрална („нормална”) репрезентация. Коментарите на посетителите в книгите за мнения 

обаче индикират съществено разминаване между интенциите и рецепцията на тези интенции – 

музеят не успява напълно да удържи, контролира и дисциплинира своята аудитория. Не 

музейната институция нормализира разказа за комунизма, а самите посетители в прочита си на 

музейния текст, независимо от „идеологията” на музейния показ. Въпреки че музейният текст 

подчертава репресивната страна на всекидневието, посетителите четат изложените предмети 

през носталгията към миналото и ги интерпретират като свидетелства за собствената си 

„нормална” биография. Посетителите, които виждат предметите като твърде едностранчиви и 

безобидни свидетелства за тоталитарния характер на режима, от своя страна настояват за 

допълване („нормализиране”) на разказа със сведения за престъпленията на режима, терора и 

репресиите. 

„Нормализиращият” музей на комунизма се фокусира върху историята на 

всекидневието на комунизма, върху неговата материална и популярна култура – топоси, които 

доскоро изцяло отсъстваха от публичните репрезентации на близкото минало. Този тип музей 

взаимства от методите на микро-историята и етнологията, като съсредоточава погледа си върху 

микро-терени и микро-единици – конкретни казуси, индивиди, предмети и пр. На преден план в 

музейната сценография излизат предметите и тяхната социална биография, а текстът като 

правило има второстепенна роля. Музейният разказ е рядко хронологичен и с претенции за 

изчерпателност, а по-често тематичен и фрагментарен. Рецепцията на музейния разказ минава 

през личното и афективно припознаване на материалните маркери на колективната памет за 

комунизма. Обозначаването на този идеален тип музей на комунизма като „нормализиращ” е 
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донякъде подвеждащо, защото не непременно отразява интенцията на създателите, а по-скоро 

приписваните му отвън функции. Както показва разгледаният тук казус – Музея на ГДР в 

Берлин, и по-конкретно представянето на детството през комунизма в него, „нормализирането” 

на разказа, доколкото такова има, идва по-скоро по линия на креативните „тактики” на четене 

(дьо Серто) на индивидуалните посетители. 

 

3. „Демонизация” на комунизма в музея 

По-ранните репрезентации на комунизма в повечето посткомунистически страни в 

Централна и Източна Европа представят периода на комунистическо управление като 

едноизмерен разказ за всепроникващ терор, лагери, убийства, жертви и палачи. 

„Демонизиращите” дискурси предхождат носталгичните и „нормализиращи” разкази, които 

идват донякъде и като тяхна компенсация. Появата на първите музеи и мемориали на 

комунизма в началото на 1990-те в голяма степен следва символната топография именно на 

комунистическия терор. 

За разлика от другите два казуса, Домът на терора в Будапеща, разгледан като пример 

за „демонизиращ” музей на комунизма, е държавна институция, освен това разполагаща с 

многократно по-голям бюджет. Също така, за разлика от музеите в Прага и Берлин, Домът на 

терора представя нацисткия режим наравно с комунистическия, което допълнително усложнява 

идеологическо-дискурсивните параметри на музейния разказ. Открит е през 2002 г. в 

навечерието на парламентарни избори, при което церемонията по откриването му се превръща 

в част от предизборната кампания на управляващата консервативна партия ФИДЕС. В 

публичното въображение Домът на терора е пряко свързан с името на Виктор Орбан и неговата 

партия, съответно, изборната загуба на ФИДЕС през 2002 г. поставя бъдещето на музея под 

въпрос. 

Домът на терора се помещава в сграда, „автентично” свързана с паметта за 

комунизма, което му придава статут на паметно място, музей-мемориал. Силният драматичен 

ефект на музейната експозиция е постигнат с помощта на богата, завладяваща визуалност, 

претоварваща сетивата, безупречни възстановки и въздействащи светлинни, аудио-визуални и 

мултимедийни ефекти. Повечето посетители описват преживяването си като потресаващо, 

разтърсващо, ужасяващо, и в същото време прекрасно, поучително и възвисяващо. 

Емоционалното въздействие на експозицията се дължи в голяма степен на дизайна, ефективно 

и ефектно предаващ драматизма и трагизма на историята, и се подсилва от сугестията за 

автентичност на мястото. Пресилената и агресивна употреба на драматични ефекти обаче 

поражда и неодобрителни реакции относно уместността на такъв тип показност. 
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Музеоложката стратегия на Дома на терора си служи със зрелищен дизайн, умишлено 

претоварващ сетивата, и манипулативна употреба на предметите, размиваща границата между 

факт и фикция, конструкция и реконструкция, оригинални исторически документи и 

артистични възстановки. 

Музеят е остро критикуван и във връзка с идеологическите предпоставки на 

историческите интерпретации, които предлага. На първо място, противоречия поражда образът 

на Унгария и унгарците като невинни жертви в развоя на историческите събития през 20
-ти

 век. 

Музейният наратив многократно подчертава изгубения суверенитет на Унгария и 

подчинеността й на чуждите, съветски сили, освобождавайки я по този начин от отговорност за 

извършените по време на двата режима престъпления. Домът на терора съчетава 

виктимизиращия дискурс с кулпабилизиращ, като публично назовава имената на т.нар. 

„извършители”. Вторият изключително оспорван момент е съпоставянето на двата тоталитарни 

режима и престъпленията им чрез естетически и дискурсивни средства. Вследствие на тези 

идеологическо-дискурсивни акценти в музейния разказ, комунизмът е представен като 

въплъщение на абстрактно, извънисторическо зло – образ, изграден именно през 

неравнопоставената съпоставка с нацизма, вече утвърден като „абсолютното зло”. От 

възпроизвеждащата виктимизационния музеен дискурс тема за жертвите, извършителите, 

съучастието и вината, коментарите на посетителите се прехвърлят към темите за греха, 

прошката и забравата. Откровено националистичен патос подхранва много от отзивите, 

отразени в книгите за мнения – посещението в музея се превръща в ритуал, потвърждаващ 

националната идентичност; истинският унгарец е антикомунист „по природа”. Повечето 

посетители не поставят под въпрос достоверността на представените в музея исторически 

интерпретации и ги приемат за истинни по подразбиране. Многобройните лични разкази, 

споделени в книгите за мнения, допълнително валидират истинността на музейните 

репрезентации. 

На преден план в „демонизиращите” музеи е поставена политическата история, 

докато социалната история, всекидневието и популярната култура остават слабо застъпени. 

Основните действащи лица в музейния разказ са жертвите (мъчениците), героите и 

извършителите (виновниците). Драматичният сам по себе си разказ е допълнително подсилен 

чрез емоционално въздействащ музеен дизайн – зрелищни декори, мащабни възстановки и 

артистични инсталации, запомнящи се ярки визуални образи и агресивни звукови, светлинни и 

други мултимедийни ефекти, пресъздаващи образността на войната, терора и насилието. 

Образите както на жертвите, така и на извършителите са абстрактни, стилизирани, 

естетизирани. С изключение на отделни критични мнения и коментари, посетителите масово 

възпроизвеждат виктимизиращата и кулпабилизираща реторика в своите отзиви. 
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Основните идеологическо-дискурсивни моменти, върху които се гради разказът в 

„демонизиращите” музеи на комунизма са чуждостта на насилствено наложения отвън 

комунистически режим и приравняването му с нацисткия режим. Комунизмът се свежда до 

„съдба” – трагично историческо събитие, което подобно на природно бедствие връхлита 

страната отвън и остава отвъд силите на нацията за противодействие. Като поставя тези 

„срамни” исторически периоди извън „естествения” ход на националната история, музейният 

наратив оневинява нацията и я освобождава от отговорност. „Демонизиращите” музеи на 

комунизма, както показва примерът с Дома на терора, са силно въвлечени в текущите 

политически битки, които се разразяват не само върху настоящето, но и върху миналото. 

 

4. „Диснификация” на комунизма в музея 

Работата също така изследва практиките на потребление на комунистическото минало 

в новосъздадените музеи на комунизма, като обръща внимание както на собствено 

икономическите, така и на символните и естетическите му измерения. Анализът се насочва към 

музейните репрезентации на икономическата система и потребителските практики от времето 

на комунизма като един от ключовите топоси в представянето както на идеологията на режима, 

така и на всекидневния живот през „реалния социализъм”. Като представителен за 

„диснифициращия” музей на комунизма разглеждам Музея на комунизма в Прага, открит през 

2001 г. от американски предприемач. Централното местоположение, разширеното работно 

време на музея, високата цена на входния билет и агресивната рекламна кампания 

демонстрират явните комерсиални интенции на начинанието. 

Музейната експозиция е структурирана в три части, наречени съответно Мечтата, 

Реалността и Кошмара на комунизма. Тази „трагедия в три действия” завършва със „щастлив 

край” в четвъртото финално действие – падането на Берлинската стена, победата на Нежната 

революция от 1989 г. и триумфа на либералната демокрация в Централна и Източна Европа. 

Музеят използва „старомоден” тип музеен показ, при който върху ограничена експозиционна 

площ са струпани прекалено много, макар и автентични предмети, като водеща роля обаче 

играят текстовите панели. Експозицията като цяло се отличава с ниска степен на 

интерактивност – артефактите и възстановките не са достъпни. Развит е широк обхват от теми, 

но в различна дълбочина. Музейният наратив е изцяло подчинен на трите водещи метафори – 

Мечтата, Реалността и Кошмара на комунизма, поради което на места хронологичната линия 

отстъпва на тематичната и разказът се позиционира в неопределено историческо време. Тази 

притъпена чувствителност към флуктуациите и вътрешните динамики на комунистическите 

режими е често срещана в музеите на комунизма. Авторитетността на историческите 

интерпретации, върху които се гради музейният наратив, е подкопана от едностранчивите и 

опростени прочити на историческите факти, рядко подкрепени с конкретни източници и 
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статистически данни. На дискурсивно-идеологическо ниво проличава отявлено 

антикомунистическата и антируска позиция, подхранвана от разказа за подчинеността на 

Чехословакия към Съветския съюз, кулминиращ в окупацията на страната през пролетта на 

1968 г. На фона на описаните силни антируски настроения в Чехия, разказът акцентира върху 

силната симпатия на чешкия народ към американския начин на живот. 

Рекламната кампания на музея също предлага красноречив пример за дискурсивно-

идеологическата програма на музея, изразена и през визуалния език. Именно рекламните 

плакати на музея със злобно озъбената матрьошка, олимпийското мече с автомат Калашников в 

ръка и добродушният дядо Мраз с чувал с подаръци и косá, които са с изразено присъствие в 

рекламната среда на града, привличат туристическите тълпи. 

Анализът обръща внимание на начина, по който се представя комунистическата 

икономика, и по-специално „комунистическото потребление” в музея. Този специфичен 

тематичен фокус излиза на преден план в музеите на всекидневието и остава назад в тематиката 

на музеите на терора. Направеното сравнение на съответните музейни репрезентации в Музея 

на комунизма в Прага, Документационния център в Айзенхютенщат и Дома на терора в 

Будапеща откроява различни идеологическо-дискурсивни акценти – ако в Музея на комунизма 

в Прага дефектите на плановата икономика водят до първични форми на бартер, проституция и 

корупция, то в Айзенхютенщат акцентът пада върху успешните потребителски стратегии – 

въпреки празните магазини, „всички имаха всичко”. 

Музеите на комунизма често провокират сравнения както между потребителските 

практики през комунизма и в днешно време, между потреблението на Изток и на Запад. 

Потреблението в музея като икономическа практика само по себе си се явява често обсъждана 

тема в книгите за мнения на музеите. Някои посетители виждат самата музейна институция 

като въплъщение на капиталистическото, консумеристко общество. Икономическите аспекти 

на потреблението в музея се оказват силно преплетени със символните значения, които 

музейното посещение носи. Цената на входния билет, качеството на обслужване, предлаганите 

сувенири и пр. се интерпретират от посетителите в пряка корелация към символните аспекти на 

историята на комунистическото минало, изложена в музея. 

Музеят често се превръща в сцена на символните битки за интерпретацията и 

преосмислянето на утопиите на 20
-ти

 век, и комунистическата идеология в частност. 

Символните битки водени в музея не могат да бъдат нито спечелени, нито загубени, но тяхната 

напрегнатост и интензивност свидетелстват за променящата се роля на музейната институция в 

съвременността – ролята на отворен и активен публичен форум, в който се обговарят и 

утвърждават символните значения на миналото. Оспорването на истинността и 
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репрезентативността на музейния наратив чрез личните свидетелства и биографични разкази на 

посетителите онагледява срещата на история и памет в музея. 

Посещението в конкретен музей на комунизма може да се разглежда като символен 

акт, чрез който посетителят потребява значения отвъд материалните и физически 

характеристики на преживяването и утвърждава своята културна самоидентификация и 

социален статус. Символните аспекти на консумативните практики в музейните институции са 

сравнително неизследвана територия, затова работата се опитва да картографира възможно 

най-плътно обхвата на символните значения, които посещението в трите избрани музея  носи, 

въз основа на коментарите в книгите за мнения. Изключително широкият регистър на 

символните значения (носталгия, почит, памет, гордост, национализъм, срам, вина и др.), 

потребявани в музеите на комунизма, може да се обясни със силно субективната и емоционална 

детерминираност на мотивите за посещение. 

Голяма част от посетителите на „нормализиращите” музеи на комунизма задоволяват 

своите носталгични потребности и желанието да си спомнят и да съживят „доброто старо 

време”. Посетителите на музеите на терора обикновено са мотивирани от съвсем друг тип 

символни потребности, сред които – желанието да почетат паметта на жертвите на 

тоталитарните режими. Позовавайки се на моралния дълг за памет, тези посетители често 

призовават срещу забравата и срещу потенциалния рецидив на комунизма, правейки препратки 

към съвременни политически ситуации. Чрез посещението си в музей на комунизма, този тип 

посетители се самозаявят и самоутвърждават като застъпници на демокрацията, свободата на 

словото, човешките права и т.н., и съответно като противници на терора, диктатурата, 

дискриминацията и пр. 

У друга група посетители посещението в музея извиква чувства на национална 

гордост – то се явява акт на прославяне на издръжливостта на чешкия, унгарския или съответно 

немския народ и на почитане на „героите” – онези, които са се противопоставили на 

комунистическия режим и са оказали съпротива на „чуждата окупация”. Редом с чувствата на 

гордост, музеят събужда и обратните чувства на срам и вина – срам от собствената национална 

принадлежност или вина заради безучастието на Запада. 

Потреблението на визуална образност в музея от своя страна опира до естетизацията 

на комунистическото минало – както на репресивните форми и структури на режима, така и на 

практиките и артефактите от всекидневния живот. Всеки от изследваните музеи предлага 

своеобразен визуален, естетически и емоционален климакс, който бележи цялостното 

преживяване – документалния филм за Нежната революция в Музея на комунизма в Прага, 

видеото в асансьора към подземията в Дома на терора в Будапеща, и симулационното пътуване 

с трабант в Музея на ГДР в Берлин. Естетическите съображения при прочита на 
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комунистическото минало, изложено в музея, обаче не доминират, а се балансират от като цяло 

критичното отношение на посетителите към информационното съдържание и формата за 

неговото представяне. 

Музеят на комунизма в Прага, който разгледах като пример за „комодифициращ” 

музей, като цяло се придържа към тоталитарната парадигма и въпреки, че се занимава и с 

темите на всекидневието, те са изцяло пречупени през този интерпретационен ракурс. 

„Комодифициращият” институционален фактор обаче пречупва тоталитаристкия дискурс и в 

резултат произвежда един псевдоисторически, силно идеологизиран (проамерикански, 

антикомунистически, антисъветски, антируски, антимодернизационен), „пропаганден” според 

критичните посетители, дискурс. Резултатът е един авторитарен музеен текст, който се опитва 

да прелъсти, разчувства и шокира посетителя със средствата на спектакъла и реториката на 

„жълтата преса” и мелодрамата. Ролята на предметите в този спектакъл се  свежда до ролята на 

декори – впечатляващи, естетични и драматични, но не непременно автентични. 

Естетизацията на всекидневието, която се наблюдава при „нормализиращите” музеи, 

както и естетизацията на терора при „демонизиращите” музеи, са неизбежен съпътстващ ефект 

на музейния поглед. Много от посетителите обаче демонстрират критически умения да 

разпознаят и отсеят естетическото „замърсяване” на музейния дискурс. Доколкото 

естетизацията на комунистическото минало е свързана с комодификацията на историята и 

културното наследство, част от критичните рецептивни стратегии са подплатени с анти-

консумеристка реторика, изхождаща от едно разбиране за „търгуването” с идеални блага, 

каквото е историята (още повече националната история), като нередна, неморална практика. 

Други музейни посетители осмислят миналото като го апроприират посредством символни 

потребителски практики, като спектърът на символните значения е изключително широк, както 

проличава от коментарите на посетителите. 

„Диснифициращият” музей на комунизма не е идеален тип, а хибрид, който 

експлоатира до крайност възможностите на една или друга интерпретационна парадигма с 

комерсиална цел. Повечето музеи на комунизма са „диснифициращи” и комодифициращи в 

една или друга степен. Музейните репрезентации на комунизма, които „диснифициращият” 

музей предлага, въплъщават технологиите на постмодерната културна продукция – 

повърхностност на репрезентациите, култура на образа и симулакрума, отслабване на 

историчността, както в публичната история, така и в новите форми на частна темпоралност. 

 

5. Музейни типове и историографски парадигми 

Музейните репрезентации на комунистическото минало са производни на 

разгорещените теоретични дебати в историографията на комунизма и западната съветология от 
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средата и втората половина на миналия век. „Демонизиращият” и „нормализиращият” музей 

въплъщават постановките на двете основни и конкуриращи се помежду си теоретични 

парадигми за историческа интерпретация на комунизма – тоталитарната парадигма и т.нар. 

„ревизионистична” парадигма и нейните постревизионистични развития. Критиките отправяни 

към двете интерпретационни парадигми се прехвърлят и към съответните типове музеи. Друга 

линия на интерпретация, която е застъпена в повечето музеи на всекидневието на комунизма е 

модернизационната интерпретационна рамка, разглеждаща комунистическите общества като 

паралелна, алтернативна или конкурентна на „западната” модерност. Историографските битки 

от своя страна са заложници на наддисциплинарни, геополитически и глобални фактори. 
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. „Липсващият” музей на комунизма в България (с. 183–202) 

 

1. Дебатът за комунистическото минало в България 

Последната четвърта глава на работата се обръща към българския контекст и 

проследява основните развития в обществения и политически дебат за комунистическото 

минало, в контекста на които може да бъде интерпретиран „липсващият” (отсъстващ, но не 

непременно необходим) музей на комунизма в България. 

Първо е анализирана относителната „изостаналост” на България спрямо други 

посткомунистически страни в Централна и Източна Европа от гледна точка на процесите на 

„справяне” и „помиряване” с комунистическото минало, процесите на институционализиране 

на паметта за комунизма и предприетите „отгоре” антикомунизационни мерки (специфично 

законодателство, лустрационни политики, разсекретяване и отваряне на архивите, 

монументални, възпоменателни събития и други проекти). Въпреки, и донякъде поради, 

неуспешните държавни политики на паметта, през последните години се отбелязва своеобразен 

„възход на паметта” (Нора), проявяващ се в проекти, инициирани отдолу, които въвеждат нови 

гласове за близкото минало в публичното пространство, позоваващи се на всекидневните, 

неофициални и неинституционализирани спомени за комунизма. 

 

2. Публични репрезентации на комунистическото минало в България 

В тази подглава са очертани тенденциите в публичните форми на представяне, 

преосмисляне и преработване на близкото минало в България след 1989 г., в контекста на които 

можем да осмислим „липсата” на музей на комунизма у нас. Паметниците, възпоменателните 

чествания, музеите, мемоарните и други исторически публикации, художествената литература 

и публицистиката, игралните и документални филми, визуалните и изпълнителски изкуства, 

новите медии и пр. произвеждат значими публични репрезентации на комунистическото 

минало, които реконфигурират векторите на паметта 

Първо са проследени превратните съдби на паметниците от времето на комунизма, 

както и инициативите за съграждането на нови паметни места след 1989 г. След което през 

конкретни примери са анализирани опитите за въвеждане, институционализиране и 

легитимизиране на понятието „комунистическо културно наследство”. Специално внимание е 

отделено на оскъдните и спорадични репрезентации на комунистическия период в държавните 

и общински музеи, малобройните частни колекционерски усилия, свързани най-вече с 

всекидневната и материална култура по време на комунизма. Изложена е хронологията на 

нереализираните идеи за създаване на частни и държавни музеи, представящи комунистическия 
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период, като са потърсени възможни обяснения за техния неуспех. Заключението показва, че 

дискусията за закъснялото, изоставащо „справяне” с комунистическото минало в България се 

отнася пряко към липсващия музей на комунизма, който е симптоматичен за фрагментацията 

на мнемоничните общности в резултат от „приватизацията” и деинституционализацията на 

колективната памет за близкото минало. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (с. 203–215) 

В заключението са представени основните изследователски изводи и находки, и също 

така са очертани някои насоки за бъдещи изследвания по темата. 

Първо, изследването дефинира понятието „музеификация” като културна технология 

на деконтекстуализиране на предметите и събитията и наслагването на вторични, най-често 

естетизиращи дискурси в музея, които изместват своите първични референти. 

Второ, предвид направения преглед на академичната литература и извършените 

теренни наблюдения, работата извежда три „идеални типа” стратегии за музеифициране на 

комунизма – „нормализираща”, „демонизираща” и „диснифицираща”, основаващи се на три 

аналитични измерения – институционално, музеоложко и идеологическо-дискурсивно. 

Трето, изследването показа, че музейните репрезентации на комунистическото 

минало са производни на разгорещените теоретични дебати в историографията на комунизма. 

„Демонизиращият” и „нормализиращият” музей въплъщават постановките на двете основни и 

конкуриращи се помежду си теоретични парадигми за историческа интерпретация на 

комунизма – тоталитарната парадигма и т.нар. „ревизионистична” парадигма и нейните 

постревизионистични развития. 

Четвърто, дисертацията установи съществени разминавания между интенциите на 

музейните „идеолози” и рецепциите на тези интенции от посетителите. Музеят не успява да 

удържи, контролира и дисциплинира своята аудитория. Не музейната институция нормализира 

разказа за комунизма, а самите посетители в прочита си на музейния текст, независимо от 

„идеологията” на музейния показ. 

Пето, естетизацията на всекидневието, която се наблюдава при „нормализиращите” 

музеи, както и естетизацията на терора при „демонизиращите” музеи, са неизбежен съпътстващ 

ефект на музейния поглед. Всеки от изследваните музеи предлага своеобразен визуален, 

естетически и емоционален климакс, който бележи цялостното преживяване. Много от 

посетителите обаче демонстрират критически умения да разпознаят и отсеят естетическото 

„замърсяване” на музейния дискурс. 
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Шесто, анализът на трите казуса демонстрира силната символна натовареност на 

посещението в музеите на комунизма. Както показват коментарите в книгите за мнения, 

посещението в конкретен музей може да се разглежда като символен акт, чрез който 

посетителят потребява значения отвъд материалните и физически характеристики на 

преживяването и утвърждава своята културна самоидентификация и социален статус. 

И последно, дискусията за закъснялото, изоставащо „справяне” с комунистическото 

минало и „липсващия” музей на комунизма в България е симптоматична за фрагментацията на 

мнемоничните общности в резултат на „приватизацията” и деинституционализацията на 

колективната памет за близкото минало. 

  



28 

 

Приноси на дисертационния труд 

 

 

Научните приноси на работата могат да се изведат в няколко посоки: 

На първо място, в теоретичен план, дисертацията прави опит да хибридизира 

теоретично и емпирично няколко дисциплинарни полета – антропология на колективната 

памет, визуални изследвания, наратология, музейни и медийни изследвания. Изведени са 

пресечните точки между тези полета, проявяващи се във взаимообусловеността между памет и 

образ, памет и разказ, памет и история, памет и медия, както и между музей и памет, музей и 

образ, музей и разказ, музей и история, музей и медия. Предвид сериозните теоретични и 

методологически критики отправяни към употребите на понятието „колективна памет” и 

развилите се покрай него изследвания на паметта (Memory Studies), работата прави опит да 

преодолее посочените несъвършенства, като внимателно отграничава субектите на паметта и 

избягва метафоричните употреби на понятието. Амбицията на работата е тясно да обвърже 

теоретичните постановки с анализа на разгледаните казуси. 

На второ място, основен принос на дисертацията е задълбочаването на разбирането за 

„музеификацията” като универсална културна технология, симптоматична за съвременната 

културна ситуация, в отношението й към процесите на глобализация, комодификация, 

естетизация, мемориализация, медиатизация и др. Примерът с музеификацията на 

комунистическото минало в Централна и Източна Европа, която е централният 

изследователски предмет на работата, добре онагледява механизмите и ефектите на тази 

технология в тяхната инвариантност, независимо от колебанията в националните специфики. 

Изведената работна типология на стратегиите за музеифициране на комунистическото минало 

(„нормализираща”, „демонизираща” и „диснифицираща”) също е важен приносен елемент. 

На трето място, дисертационният труд значително обогатява изследванията на музея, 

които в България все още се ситуират предимно в сферата на етнографските изследвания. 

Дисертацията изследва музейното преживяване в неговата комплексност – като социален, 

познавателен акт и като ритуализирана, перформативна културна практика. Анализиран е не 

само процесът на конструиране на музейния разказ, но и неговата рецепция от музейните 

посетители – подход, който е сравнително слабо застъпен в музеоложките изследвания у нас. 

Изследването на музейните посетители не само като пасивни потребители на културни блага, а 

също като активни читатели на „мултимедийни текстове”, допринася за по-задълбоченото 

разбиране на процесите на производство на културни значения, протичащи в новосъздадените 

музеи на комунизма. Работата подчертава нееднозначните прочити на музейните 

идеологически послания от публиката, които често се разминават с интенциите на авторите им. 
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Обръща се внимание не само на собствено икономическите измерения на потреблението в 

музея, но и на неговите визуални, естетически и символни аспекти, също сравнително слабо 

изследвани в българската музеология. Изследването работи с иновативен методологически 

инструментариум, нетипичен за музейните изследвания, който съчетава методите на 

културната антропология, визуалните изследвания и критическия дискурсен анализ. Събраният 

богат емпиричен материал – отзивите в книгите за мнения на трите изследвани музеи, също 

може да бъде изведен като приносен момент. 

На четвърто място, дисертацията допринася за очертаване на ключовите моменти в 

развитието на политическия и обществен дебат за комунистическото минало в Бъглария след 

1989 г., като описва публичните форми за „справяне” с близкото минало, инициирани не само 

„отгоре”, но и „отдолу”. 

На пето място, в хода на изследователската работа е изготвен подробен списък на 

постоянните и временни музейни експозиции в Европа и Северна Америка, които представят 

историята на комунистическите режими и Студената война. Тази база данни би била 

изключително полезна за бъдещи сравнителни изследвания по темата. 

 

  



30 

 

Публикации 

 

 

Social(ist) paradise or totalitarian nightmare? The politics of representing everyday life under 

socialism in unified Germany (co-authored with Michael Meznik). In: Rabikowska, M. (ed.) Everyday 

Cultures Twenty Years after the Fall of the Berlin Wall in Ethnography, Art and Representation. 

Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2011 (под печат). 

Музей, музеен поглед, музеен ефект, музеификация. В: Пирон, бр. 4, 2011 (под печат). 

„Детство мое, реално и вълшебно...”. Разкази и спомени за социалистическото детство в музея. 

В: Еленков, И. и Колева, Д. (съст.) Детството при социализма: Политически, 

институционални и биографични перспективи, Център за академични изследвания – София, 

Рива: София, 2010, 164–178. 

History vs. memory in the museum: Visual and verbal representations of a “communist childhood”. In: 

Fassmann, H., Müller-Funk, W. & Uhl, H. (eds.) Kulturen der Differenz – Transformationsprozesse in 

Zentraleuropa nach 1989: Transdisziplinäre Perspectiven. Vienna: Vienna University Press, 2009, 

245–256. 

Contemporary art as ars memoriae: Curatorial strategies for challenging the post-communist 

condition. In: Dempsey, S. & Nichols, D. (eds.) Time, Memory, and Cultural Change. IWM Junior 

Visiting Fellows’ Conferences, vol. 25. Vienna, 2009. 

Facing the ghosts of the past in post-communist Bulgaria. In: Wahnich, S., Lasticova, B. & Findor, A. 

(eds.) Politics of Collective Memory: Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War 

Europe. Vienna: LIT Verlag, 2008, 179–197. 

Краят на музея „такъв какъвто го познаваме”. Кризата на репрезентациите и 

предизвикателствата на новата музеология. В: Колева, Д. и Гончарова, Г. (съст.) 

Културологични изследвания: Политики на репрезентация. София: СУ „Св. Климент 

Охридски”, 2007, 13–24. 

„Възход на паметта” в посткомунистическа България? В: Критика и хуманизъм 24 

(Докторантски брой), 2007, 131–144. 

Une “recrudescence mémorielle” dans la Bulgarie post-communiste? In: Revue Contretmps (Marx 

hors limites: une pensée devenue monde), no. 20, 2007, 180–187. 



31 

 

Abstract 

 

 

The dissertation explores the uneasy relationship between history and memory in the newly 

established museums on communism in Central and Eastern Europe after 1989. The historical 

representations of communism exhibited in the museum offer a valuable insight into the recent process 

of “museumification” of communism – by visualizing and “materializing” the communist past, 

museums serve as catalysts in the process of remembering, working through and eventually ”coming 

to terms with” it. The images and narratives of the recent past, displayed at the museum, and brought 

into play by the political constellations of the present, set reference points in the collective memory of 

communism and interact with the “living memory” of the museum visitors. The relationship between 

history and memory in the museum is analyzed on the one hand through the construction and staging 

of the museum narrative, based on given historical interpretation of the recent past, and on the other 

hand – through the work of memory carried out in the museum, through the reception and performing 

of the constructed and staged narrative by the museum visitors. Special attention is paid to the 

competing and complementary uses of text and image in the museum narrative, supplemented by the 

performative and multimedial aspects of the museum experience. 

Based on the academic literature review and the fieldwork conducted, three “ideal types” of 

strategies for museumifying communism have been identified – “normalizing”, “demonizing” and 

“disneyfying”. The institutional, museological and ideologically discursive specifics of the 

construction of the museum narrative on communism have been analyzed in three specific cases – the 

Museum of GDR in Berlin, the House of Terror in Budapest, and the Museum of Communism in 

Prague. The intersections and divergences between the museum narrative and its individual reading, 

interpretation and acting-out by the visitors have been accounted for based on the comments in the 

museum guestbooks. 

The study traces the development of the debate on the communist past in Bulgaria by 

outlining the decommunization politics carried out “from above” and the various public 

representations of the communist regime initiated “from below”. In this context the “missing” museum 

of communism in Bulgaria has been problematized as symptomatic for the fragmentation of the 

mnemonic communities, resulting from the “privatization” and deinstitutionalization of the collective 

memory of the recent past. 


