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Вместо предговор
Ако четете точно тези редове, това означава, че в ръцете ви е попаднал сборникът с научни студии, статии и есета, носещ амбициозното название „Изследване на медиите“. А в случая става дума за една
почти митична в своята същност амбиция, защото усилията на всеки
изследовател, поставил си за цел да улови и обобщи в научно изследване случващото са в света на съвременните медии, напомня задачата
на древногръцкия цар Менелай. Античната митология ни припомня,
че нему било необходимо предсказание, посочващо му верния път към
дома, от Протей, служещо на Посейдон морско божество – всъщност
мъдър старец, който притежавал пророческа дарба, но и неизчерпаемата дарба да се преобразява, да приема различни образи – на лъв,
дракон, пантера, дърво, течаща вода.
В този смисъл логичният дескриптивен подход, последван от анализ и обобщени изводи, характерен за класическото научно изследване, е поставен в ситуация на риск. Защото точно обектът на изследване – модерните медии – сякаш съживява мита, а и образа на Протей
в своята технологична, организационна, съдържателна изменчивост и
бързи метаморфози в завършилото първо десетилетие от века на информационното общество.
Така или иначе в съдържателен план сборникът има своя стабилен хронологичен фундамент в наблюденията върху историята на
българските медии и журналистика от средата на изминалото столетие
в студиите на Людмила Стоянова – „Културната пропаганда в печата
през Втората световна война (Върху примери от вестник „Слово“) – и
Пламен Шуликов – „Иронии на медийния контекст. „Тотален ироничен
код“ на 30-те?“
Върху съвременни медийни и културни феномени като господството на сериалите в програмните схеми на телевизиите и динамичните процеси на промяна в света на печатните медии спират своето
внимание изследванията на Евдокия Борисова и Фатме Палова – „Турските сериали на българския телевизионен екран. Пир или пиар по
време на криза?“, Юрий Проданов – „Печатният вестник през екрана
на прераждането“ – и Десислава Иванова – „Книгата в интернет – ре-
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кламни механизми“. Поглед върху използването на медиите за пиар на
културно-историческото наследство хвърля публикацията на Виржиния Андрова „Case study: Русе – част от дунавския регион: стереотипи
и нови възможности“.
Особено внимание е отделено за наблюдения относно манипулативната медийна употреба на езика, нелингивстичните изразни средства и метафоричната образност на медиите: Евдокия Борисова, Ваня
Цанкова, Цветан Цанков – „Карикатурата и българското политическо злободневие. Теми и персонажи от днешния ден“; Елка Добрева –
„Масмедийно демонизиране: основни обекти и техники в българския
печат“; Ивелина Савова – „Инвазията на квазититлите“; Десислава Тодорова – „Семантични характеристики на спортните метафори в българските вестници“; Евдокия Маринова – „Театралната метафора на
политиката в медийния дискурс“.
Особено място в съдържанието на сборника заемат текстове, с
които участват водещи български оперативни журналисти – Бойко Василев (БНТ), Димитрина Пандурова (ТВ Европа), Калин Руменов (Дарик Радио), Любен Дилов-син (Новинар, L’Europeo). Написаното от тях
е не само поглед от „кухнята на нещата“, но и представя непоколебимото убеждение на съставителите на сборника от Катедра журналистика
и масови комуникации в Шуменския университет, че науката за журналистиката е в пряка връзка с полето на изследване, дори форма на
авторефлексия, самонаблюдение и самоанализ.
От титулната страница на настоящия сборник е видима още една
амбиция на съставителите му – бидейки първи том, той да постави началото на серия от тематични изследвания в областта на медиите, информационните феномени, свързани с масовата култура, и трансформациите в областа на средствата за масова информация, връзките с обществеността и рекламата. В този смисъл и в контекста на казаното в
началото на тези редове сборникът може да носи и работното заглавие
„Първа среща с Протей“. Следващите предстоят…
От съставителите



Печатният вестник през екрана
на прераждането
Юрий Проданов
Разсъждавайки върху бъдещето на света от гледна точка на професионалните съсловия, футуролозите рисуват твърде любопитна
картина. Според техните прогнози една от професиите, пред която се
очертават ясни и добри перспективи, е отдавна загърбената и пренебрежително подреждана в скалата на ценностите по българските земи
професия на земеделеца фермер. От друга страна, доста неясна (да не
кажем) тревожна е перспективата пред съсловията на учители, университетски преподаватели, журналисти. Обяснението на подобна
тенденция можем да потърсим в същността на тяхното специфично
професионалното живеене. Него можем да определим като формиращо се под знака на притежаването на знания и умения, които пък са
достояние на определен кръг от личности професионалисти. Именно
тези знания и умения ги отграничават от другите, дават им предимството на скритото знание (информация). За професионалиста онова,
което той знае и може да прави, е ценно само по себе си – то се превръща в негово уникално предимство, трансформиращо се в материален
или нематериален продукт стока. Той пък вече е предназначен за големия пазар на стоково-паричните отношения, възникнал с разделението на труда.
В този смисъл уменията, знанието, информацията сами по себе
си са ресурс и ценност, които трябва ревниво да бъдат пазени – ситуация, изключително добре формулирана със старата българска поговорка: „Занаят не се учи – занаят се краде!“. Именно регулацията на
професионалните умения в затвореното и в този смисъл възможно за
контрол и въздействие предмодерно общество води до строгата регламентация на броя на съответните професионалисти в дадена област.
В това отношение уставите на еснафските сдружения по българските
земи през Възраждането и реда за получаване на майсторски свидетелства са изключително показателни със своя строг регламент.



Юрий Проданов

Пазарът на стоки и услуги е главният фактор, предопределящ актуалността и перспективите пред една професия. В този смисъл ограниченият в глобален аспект ресурс на обработваемата земя, от една
страна, и сякаш сбъдващият мрачните прогнози на Томас Малтус демографски растеж, от друга страна, отговарят на въпроса, защо пред
професията на земеделеца фермер по света и у нас стоят светли перспективи.
Вече стана дума, че информацията е също ресурс. Нещо повече – това е ключов ресурс, през който минава новото глобално деление.
Допреди две десетилетия идеологическо, днес то разделя света по показателя „достъп до информация – невъзможност за достъп до информация“, на информационни метрополии и информационно гето. От
друга страна, обаче, намесата на ключовия фактор „нови информационни технологии“ за бърз пренос на информация драматично промени
ситуацията във връзка с професионалната компетентност на съсловията, занимаващи се със събирането, съхраняването, обработката и
разпространението на информация. Оказва се, че факторът „уникални
професионални умения“, свързани със знанието, вече не е решаващ.
Няма да кажем нищо ново, ако припомним простия факт, че в индустриалното общество множество професии съществуват на базата на
търговията с информация и знание. В този смисъл част от професионалната компетентност е да знаеш неща, които другите не знаят. И да
им ги продаваш. По старата пазарна логика на предлагането и търсенето ситуацията за професиите, свързани с търговията на информация,
се влошава във време на свръхпредлагане. Време, каквото ще се окаже
за тези професии ХХІ век.
Смъртта в професията на журналиста винаги е била фактор, без
който не може. Тя дори е фактор в раждането на някои от журналистическите жанрове. Като онзи случай с момъка Филипидес, който тичал от Маратон до Атина, за да съобщи за победата над персите. След
краткото „Победихме персите при Маратон!“ и внезапната кончина на
героя от изтощение атиняни се задоволили с кратката новина вместо да
чуят един от първите военни репортажи.
Като оставим настрани остроумията, трябва да припомним, че
според наблюденията на Световната здравна организация журналистиката е една от най-рисковите професии с висок процент на смъртност сред упражняващите я. От друга страна, това е професия, която
добре печели от нечия смърт. Не само поради вроденото човешко любопитство към чуждата драма. Именно обаче това търсене на драмата
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и смъртта се връща с ефекта на боен бумеранг върху психиката, здравето и живота на журналистите според д-р Елиса Болтън от Националния център за изследване на стреса към DVA (Department of veterans
affairs).
Като става дума за смърт и финансови приходи във вестниците,
една от най-разпространените форми на платена кратка обява в тях отдавна е некрологът – онези думи за мъртвия, от които печатната медия
също печели.
Но историята винаги е готова да ни предложи иронични парадокси и нещата относно вестниците и некролозите се обърнаха. От
2007 г. (обърнете внимание откога всъщност е тръгнал процесът) във
виртуалното пространство се появи сайтът www.newspaperdeathwatch.
com. Както личи от самото му заглавие, целта тук е да се поместват
некролози на вестници. В него съществува нарочна секция R.I.P., където са изредени отишлите си от света на живите вестници издания.
Любопитство предизвиква секцията W.I.P (където „почива“ е заменено
с „чака“) – там са посочени заглавия на вестници, които в момента съществуват в хибридно съотношение между хартиено и онлайн издание
и като вестници са вече само в интернет.
Смъртността сред вестниците в момента е основно отвъд Атлантическия океан. Лошите новини за американските вестници валят прекалено бързо, за да могат да бъдат публикувани и осмислени. Ето как
изглежда това в анализ на „Файненшънъл таймс“ по повод случващото
се на вестникарския пазар в САЩ: „Закриването на ‘Роки Маунтин нюз’
след 150 години история затвори кръга, в който ‘Джърнъл реджистър
къмпани’ и 180-годишният ‘Филаделфия инкуайрър’ последваха собствениците на ‘Чикаго трибюн’ и ‘Минеаполис стар трибюн’ в процедурата на банкрут. Фамилията Хърст заплашва, че може да закрие ‘Сан
Франциско кроникъл’. Те обявиха, че ‘Сиатъл пост интелиджънсър’
преминава изцяло в интернет. Собственикът на ‘Ю Ес Ей Тудей’ – корпорацията ‘Ганет’, отряза дивидентите на акционерите си подобно на
‘Ню Йорк таймс’, за да запази повече свежи пари. Заглавия като ‘Синсинати пост’ и ‘Ню Йорк сън’ залязват“.
Показателна е фразата, написана в блога на един от репортерите
на „Роки Маунтин нюз“: „Странно е да отразяваш собственото си погребение“.
Elisa E. Bolton, Ph.D. Journalists and PTSD; http://www.ptsd.va.gov/about/
press-room/journalists-ptsd.asp.

Смъртта на вестниците. В: http://e-vestnik.bg/5960.
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Смъртта на вестниците е изцяло под знака на житейската максима, че едно нещастие никога не идва само. Съчетанието на фактора всеобща достъпност до информация, посредством всеобща достъпност до
новите технологии, с икономическата рецесия доведе до същината на
проблема – финансирането на изданията получи удари от две страни:
нови конкуренти на рекламния пазар и оттегляне на рекламодатели. В
САЩ се отчита спад с една трета на приходите от реклама след изключително успешната 2005 г. Собствениците на изданията са принудени
да търсят нови идеи. Но перспективите за решение не изглеждат добре,
след като „Барклис“ предвидиха намаляване с още 21% на приходите от
реклами във вестниците през 2009 г. година. Изключително съдбоносният въпрос за финансирането на изданията се обсъжда в две основни
възможни посоки – дали даренията могат да заместят бизнес моделите
и дали читателите, които получават новини безплатно в базираните в
интернет източници, могат да бъдат научени да плащат за това.
Всъщност в навечерието на икономическата криза пазарът на
вестници в глобален аспект отчете относителен ръст. Оптимизмът от
този факт обаче би бил прибързан, защото добрите резултати всъщност са повлияни от интензивното развитие в сектора в страни като
Индия (78.7 млн. копия дневно за 2005 г.) и Китай (96.6 млн. дневно
копия) – страни, където индивидуалният достъп до интернет е все още
ограничен, а и контролиран. Иначе във всички големи и добре развити
пазари на вестници се отчита непрекъснат спад, дори и в Япония, която е на едно от първите места в света по печатни издания на глава от
населението, а благодарение на абонаментната система за разпространение водещо заглавие като „Йомиури Шимбун“ реализира над 10 млн.
копия дневен тираж.
Наличието на интернет като среда за безплатен достъп до актуална информация предизвиква впечатляващи експерименти на пазара
на печатните медии. На първо място е появата на все повече безплатни вестници. В средата на първото десетилетие на новия век (18 септември 2006 г.) „Thelondonpaper“ на Рупърт Мърдок стартира проекта
New International с екип от 70 души, 48 страници и 700 дистрибутори
в централен Лондон с тираж от около 400 000 копия. И това се случва
в конкуренция със съществуващия вече безплатен „London Life“, който е насочен към по-млада и не толкова добре заплатена аудитория.
Двата вестника реализират съвкупен тираж от около 760 000 копия
всекидневно, а основните бази на дистрибуцията са съсредоточени в
лондонския метрополитен. Какво на практика се случва: става ясно,
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че след появата на ожесточената конкуренция между двата вестника
масата на хартиените боклуци в градското метро се е увеличила с тон и
половина дневно или общо 43%.
Подобен опит бе направен и в България, където се появиха вестниците „19 минути“ и „Градът днес“. Краткотрайното им присъствие
на пазара бе обусловено и от слабостите по отношение на съдържанието (качество на публикациите, които в повечето случаи не бяха авторски, а тип copy-paste, с непрофесионална графика и дизайн), така и от
проблеми с финансирането на изданията. Всъщност, глобалната икономическа криза по отношение на медиите доведе до един непредвидим резултат. Очакванията, че безплатните вестници ще бъдат главен
конкурент на платените издания, бяха напълно опровергани. Именно
безплатните издания първи паднаха жертва в резултат от свиването на
рекламния пазар.
Промените в сферата на конвенционалните печатни издания
придобиват глобални измерения и са толкова бързи, че налице са вече
прогнози, според които изчезването на добрия стар хартиен вестник е
въпрос на обозримо бъдеще. Така например австралийският футурист
Рос Доусън смята, че първата страна, в която вестникът ще изчезне напълно, е САЩ и че това ще се случи през 2017 г. Естествено обратното
броене за България е доста по-бавно и според Доусън тук времето на
хартиените вестници ще спре през 2035 г. Друг е въпросът, че прогнозирането, ангажиращо се с конкретни дати за бъдещи събития, е изключително рисковано във времето на информационното общество,
което Насим Талеб определя като рекурсивна среда. В случая става
дума за ситуация, при която има наличие на вериги за обратна връзка.
С други думи събития, които пораждат нови събития, а те от своя страна правят същото, ускорявайки даден процес в глобален мащаб. Това
според Талеб е : „Среда, в която информацията тече с прекомерна скорост, която така ускорява подобни епидемии (на събития от един порядък – б.м., Ю.П.). Това означава, че времето на хартиените издания
може да изтече много по-бързо, отколкото предполага Рос Доусън.
Размахът на кризата в САЩ отдавна се пренесе и на стария континент. Знак, че проблемът вече е и у нас, бе закриването на седмичника „Нощен труд“. Фактът, че на българския вестникарски пазар кризата
Dawson, Ross. Launch of Newspaper Extinction Timeline for every country
in the world: http://rossdawsonblog.com/weblog/archives/2010/10/launch_of_
newsp.html.

Талеб, Насим. Черният Лебед. С. 2009., с. 19.


12

Юрий Проданов

не е толкова видима, може да се обясни с това, че в сферата на медиите
у нас финансирането в преобладаващия случай не е изцяло на пазарни
принципи. Освен това, въпреки неумолимото разрастване на онлайн
потребителите на информация у нас, аудиторията на четящите все още
не се е стеснила фатално. Показателно е обаче, че сред вестниците с
най-голяма реализация на „ръчна продажба“ са заглавия като „Трета
възраст“ и „Ретро“. Ситуацията при тях относително и странно напомня растежа на глобалните вестникарски пазари, обусловен от ръста на
продажбите в безинтернетната Индия и контролираната мрежа в Китай. С други думи, хартиените вестници могат да се чувстват незастрашени само там, където „мрежата“ е или недостъпна, или непозната.
От друга страна, вестници, които по принцип разчитат на аудитория в активна възраст, като спортните заглавия например, преминават само в онлайн издания, какъвто бе случая с „Топ Спорт“, който
прекрати съществуването си в хартиен вариант.
Неминуeмото предстои. Прогнозите за отпадане на заглавия,
за сливането на редакции, за преминаването на вестници в онлайн
вариант поставя въпроса, какви предизвикателства поставя „смъртта“ на традиционния вестник пред професията на журналистите
вестникари.
Първото предизвикателство е породено от отговора на въпроса,
каква е аудиторията, която бяга от хартиения носител и чете вестници онлайн. Според анализ на Nielsen/NetRatings читателите на тези
вестници са като цяло по-млади, с по-добро образование и като цяло
с по-голям шанс да бъдат наети на работа. Друго изследване на Belden
Associates, включващо 39 сайта на вестници, води до изводите, че средната възраст на аудиторията е 42 години, сравнена със средна възраст
от 55 години за печатните издания. Тук обаче се забелязва един твърде
любопитен тренд – в рамките на една календарна година с една година
се качва и средната възраст на потребителите на онлайн вестници. Тъй
като данните от проучването са от средата на първото десетилетие на
новия век, може да се предполага, че в момента средната възраст на
четящите онлайн е вече към 47 години. Това е сигурен симптом за продължаващо преливане на аудитория от гледна точка на „усвояването“
на интернет пространството от по-възрастните.
Данните от наблюденията на аудиториите са от вътрешен доклад, относно перспективите за развитие на вестник „Сега“ и позиционирането му на
вътрешния пазар. Докладът е изготвен от Никола Кашеров (отдел „Стратегическо планиране“ на Овергаз“), а данните се публикуват с негово съгласие.


Печатният вестник през екрана на прераждането

13

Изследването показва още, че по-голямата част от читателите онлайн са жени (58 %) с висок доход и притежаващи собствено жилище.
На пръв поглед оптимистичен резултат по отношение на хартиените вестници е, че три четвърти от анкетираните четат и хартиеното издание, и електронния му вариант. Но това е временна ситуация.
Много скоро те започват да предпочитат екрана на компютъра пред
тялото на печатния вестник.
И най-важният извод – редакциите на вестници, които се опитват да съхранят реализираните тиражи на изданията си чрез въвеждането на платен достъп до онлайн варианта, работят в полза на… своята
конкуренция – други онлайн вестници или телевизиите.
Каквото и да се случва обаче, каквито и мерки да предприемат издателите на конвенционалните вестници, докладът на авторите на проучването води до извода, че „вестниците най-вероятно ще се свият до
‘бутиков’ специализиран продукт с малка читателска база и рекламодатели, ако не се ориентират към алтернативни бизнес модели“.
Препоръката е добра, но тя се сблъсква с един сложен и опасен
за съществуването на конкретното издание период на трансформация
към новите форми на управление и маркетинг.
Вече стана дума, че основният проблем е в затрудненото финансиране на дейността, предопределено от намаляващия обем на рекламните продажби и насочването на рекламодателите към онлайн рекламите. Вестниците сравнително бързо и успешно създават своя почти
огледален образ в интернет. Проблемът е там, че те не могат да извлекат печалба от интернет присъствието си. Естественият стремеж към
приемственост в графичния дизайн на хартиеното издание и новото
присъствие във виртуалното пространство, често води до негативен
резултат – поява на сайт с хаотичен и претрупан дизайн, труден за навигация.
Песимистичен е и изводът на финансовите анализатори от Merrill
Linch, според които са необходими най-малко три десетилетия, докато
доходите от интернет операции (рекламните продажби) на вестникарските издания ще достигнат обем от поне 50% от общия им оборот.
В тази ножица от бавен ръст на продажбите онлайн и естествен
спад на печатната реклама очаквано ще попадне журналистическото
съсловие. Съкращенията в редакциите, оптимизирането на разходите
чрез изоставянето на кореспондентската практика, командировките на
ресорните журналисти в състава на официални делегации, спиращото
финансиране за продължителни журналистически разследвания очер-
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тават притеснение по отношение на бъдещото качество на съдържанието при вестниците – независимо дали ще са хартиени, или електронни. От друга страна, това ще даде шанс на журналистите на свободна
практика, продаващи съдържание на всекиго, който може да си го позволи. Ясно е едно: класическата редакция с отдели, ресорни редактори,
зам.-главни редактори и пр. ще търпи трансформации в посока опростяване на структурата. Все по-голяма част от съдържанието ще бъде
създавана от външни автори и от самата аудитория.
Вестникът ще се развива все повече под знака на тезата, че интернет не е медия сама по себе си, а медийна среда, медийна платформа.
Базираните на тази платформа вестници не могат да пренебрегнат технологичната възможност за „качване“ на аудио- и видеосъдържание.
Безкрайната като потенциал в този смисъл вестникарска страница ще
се изправи пред изкушението да асимилира в себе си възможностите
на радиото и телевизията като медии – четенето, съчетано със звук или
образ и звук, своеобразна компилация на трите класически медии от
навечерието на мрежовата революция. Подобен извод не е лишен от
логика, като се има предвид какво се случва в сайтовете на телевизии и
радиа, в които текстът за четене има своето важно присъствие.
И понеже в началото на този текст стана дума за смърт и некролози по отношение на добрия стар вестник, най-добрият финал би бил
онази незабравима фраза на Самюъл Клемънс (самият той също амбивалентно съществуващ с две имена): „Съобщенията за моята смърт
са силно преувеличени!“. Остроумието на журналиста Марк Твен прекрасно илюстрира случващото се и с журналистиката, и с класическите медии. Поради факта, че всяка смърт и във философски, и в чисто
прагматичен аспект е просто форма на трансформация, промяна и нов
живот.
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Между Дзен и Дзеня.
Увод в щастието да си журналист
Любен Дилов-син
Няма избор. Решилият да се занимава с журналистика трябва да
знае, че в България вероятността неговите занимания да му позволят
да носи дрехи на Ерменеджилдо Дзеня клони към нула. Причините за
това са много и не най-важната е цената на въпросните дрехи. Без да
се задълбочавам: малкият пазар и бедните българи не позволяват големи приходи. Когато преди време научих, че една учителка по физкултура в началните класове е станала журналистка, защото „има повече
свободно време и се среща с интересни хора“, реших че може би имам
правото да публикувам едни опити върху дзен и журналистиката за
всички онези, които имат повече свободно време и обичат да срещат
интересни хора.
Какво е дзен в журналистиката. Сигурно същото, както и в автомеханиката. По принцип става дума за умението да се чувстваш щастлив, да си в хармония с това, което правиш. Вероятно също така – да си
полезен. И ако за полезността на журналистическия труд има томове
и цели университетски дисциплини, то никой не учи на това, как да се
чувстваш щастлив от списването на вестник, правенето на радио или
телевизионна журналистика. В момента във Факултета по журналистика единственото чувство, което се възпитава у младите, е че са част
от огромната световна несигурност – поради застрашителното напуканата сграда на улица „Московска“, която всеки момент може да се
срути. По времето, когато аз правех първи стъпки в журналистиката,
най-бързият път към състоянието на пълна хармония с професията
Този текст е част от лекции на тема „Дзен и журналистика“. Авторът
е далеч от мисълта да отвори школа, но ако читателят не се отегчи до смърт,
той е готов да сподели в няколко поредни текста как през последните 15 години се е чувствал неизмерно щастлив от факта, че се занимава с журналистика.
Смисълът на това състояние е прекрасно изразен с едно знаменито изречение
на Остап Бендер: „Толкова щастлив? Е, на свобода?!“
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минаваше през 500 грама руска водка. Около Априлския пленум основното средство е било коняк, а след 10 ноември 1989 година беше
уиски. През всички тези години неизменно и вино. Ракията се върна
отново на мода около 1991.
Днес ситуацията е почти същата – към по-сериозни нирваносъздаващи средства журналистите не посягат поради ниския статус
на професията – не се получават достатъчно пари за кока, например.
Журналистическите хонорари стигат за кока-кола, а разликата между
„кока“ и „кола“, както казва известна софийска барманка, е точно 100
марки. Алкохолът, амбицията и суетата са основните средства са преследване на щастие и мъдрост в журналистика. От едното се изтрезнява – с годините все по-лошо. Суетата и амбицията никога не са били
надеждни средства за постигане на щастие.
Защо дзен? А защо не?! Когато запитали Станислав Йежи Лец има
ли бъдеще операта, той отговорил: Тя безспорно е вечна, защото няма
глупост, която да не може да бъде изпята с чувство. В този смисъл дзен
се е запазило през вековете и преживява разцвет дори в новото хилядолетие, не заради собствената си философска и жизнена сила, а поради
факта, че почти няма тема, която да не е била интерпретирана в духа на
дзен. Постепенно това оригинално жизнено поведение се публикува в
книжки с все по-малко текст и все повече картинки. Съвсем естествено
стига до нивото на жанра, сполучливо наречен „пилешка супа за душата“. Редичко, вкусно и без много калории… Както би казал Уди Алън,
вероятно вече има и дзен предписание какво да правим, ако се събудим и намерим в леглото си арменка. По тази причина намирам дзен за
изключително подходяща отправна точка към постигане на истинско
равновесие и удовлетворение в журналистиката. Целта ми е да докажа,
че каквито и успехи да имате в това поприще, няма достатъчно подходящ външен знак за вашия успех. Парите не са, камо ли пък наградите.
Каквото и да напишете, какъвто и сензационен материал да създадете,
от него няма да станете по-щастливи, а най-вероятно – нито по-богати.
Чувал съм, че някои журналисти богатеят от това, което не пишат, а не
от написаното. Вероятно става дума за главни редактори.
Моралните награди също не са средство. Аз самият съм горд притежател на „Златния пъпеш“ и единственото, което ме радва, е чудесната статуетка на Вежди Рашидов, която безспорно е ценност.
Звукът от пляскане с една ръка. В това, с което се занимавате всеки ден – независимо дали е вестник, радиостанция или телевизионна
програма, отразяване на пресконференция, драматично журналисти-
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ческо разследване или задълбочен политически анализ – някъде е скрит
„звукът от пляскане с една ръка“. Не е нужно да се самовглъбявате, за
да го откриете. Щастието да си журналист е именно в този звук. Всичко
около вас, от което правите журналистика – хората, техните отношения, произведени в събития, казаното и недоизказаното, контекста, в
което нещо се случва, – това е едната ръка. Другата е вашата. Тази, с
която пишете, ядете и правите всичко останало, за което обикновено
не се говори, освен в специализираните издания. Когато тези две ръце
се срещнат в „гив ми файф“ – това е звукът от пляскането с една ръка.
Дали ще наричаме това състояние просветление, удовлетворение или
хармонията със средата и професията – няма значение. Както никога
не е имало значение какви точно отговори са давали различните ученици на прочутия дзен коан „Какъв е звукът от пляскането с една ръка“.
Този отговор не е универсален, а оригинален за всеки, който го търси.
По тази причина няма да обременявам текста с точни цитати на дзен
школите, нито имената на героите от притчите, които ще използвам за
илюстрация на едно или друго наблюдение. Нескромната ми амбиция
е да се опитам да ви водя по един път, без самосъжаления и изгарящи
амбиции, път, в който успехът е нещо много лично и наистина не зависи от друго освен от себеусещането. Казано накратко – как да се чувствате щастливи от факта, че се занимавате с журналистика. Този път ще
ви заведе там, където всяка дума, всяко ваше действие ще са част от
едно безкрайно изречение. Вътрешен комфорт, който ще свързва вашата личност с времена и събития, правейки я значима и доставяйки
щастие и удоволствие както на вас, така и на всички докоснали се до
вас. Ето един пример, който не е изваден от екзотичните дзенистки и
будистки текстове. Той е удивителна илюстрация на звука от пляскане
с една ръка.
Уди Алън казва: когато слушам Вагнер, веднага ми се приисква да
нападна Полша. Това изречение слива в една трагикомична единност
епоха от музиката, епоха от историята и личността на „слушащия“. На
дребния манхатънски евреин не му се иска да заплува като Зигфрид по
Рейн, нито да яхне Розамунда. Иска му се да нападне Полша. Изречението и настроението, което създава, не са просто мимолетното щастие
от сполучливия виц. То е прозрение, защото свързва с няколко думи
величието и падението на откачения свят, в който живеем. И като всяко истинско прозрение, демонстриращо равновесие и хармония, то е
смешно, защото смехът е естествения начин, по който отделяме душата
си и я пращаме да разгледа наоколо. Да поогледа всичко, включително
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и нас самите. Тръгнете по този път, и ако все още искате – можете да се
научите как да я пратите и до магазина на Дзеня – ще се убедите, че там
всичко и е по мярка, но вас този факт изобщо не ви интересува.
Пълните и празните неща. Тази мъничка опашка
…Преследвайки звука от пляскане с една ръка в журналистиката,
първите ни стъпки трябва да минат през непредубедеността. В жанрово отношение вероятно ще си спомните едно от първите правила на
журналистиката: не смесвайте коментар с информация. През последните 12 години това беше най-повтаряната мантра и най-нарушаваното правило. Факт, който едва ли се дължи единствено на силно политизираното време на преход. Съвсем в началото на миналия век – около 1900 година, японският дзен учител Нан–ин приел университетски
преподавател, силно запален по дзен. Нан-ин започнал да му налива
чай в една чаша. Чашата отдавна се напълнила, но учителят продължил
да сипва и горещата течност заляла коленете на посетителя. „Спрете да
сипвате, чашата е пълна!“ – възкликнал преподавателят, а Нан-ин отвърнал: „Както и тази чаша, вие сте пълен със собствените си мнения и
разсъждения, как да ви покажа какво е Дзен?“ Непредубедеността към
това, за което разказвате, пишете или снимате, може да се постигне
само и единствено с непредубедено отношение изобщо към заниманието журналистика. Припомняйте си често, че няма да промените
света, каквото и гръмотевично разкритие да направите. Дори аферата
„Уотъргейт“ да разкриете, необходими са още куп други хора, действия
и обстоятелства. Необходими са и 200 години демокрация, за да си подаде американският президент оставката. Но да се върнем в България:
интересува ли ви наистина дали Петър Младенов е казал онзи път на
стълбите на Народното събрание „По-добре танковете да дойдат“…
Непредубедеността, обаче, ще ви помогне да се приближите до
най-тежкото и важно условие при заниманието с журналистика: „Не
лъжете“. Ако се стремите да не лъжете, вие сте на една стъпка от гениалността. Вероятно самата гениалност се състои в това да лъжете себе
си, че не лъжете. А може и да е другаде. Може да е в кръчмата „ВогаВолга“, която през 80-те години се намираше на „Дондуков“ срещу старата сграда на в. „Труд“. Там отскачаше за по една-две обедни водки
прочутият преподавател от Факултета по журналистика Митко Иванов. Един от най-непредубедените хора, които съм познавал – мир на
праха му! Той влизаше за следобедните часове в зала 1 на третия етаж,
с розови бузки, удивително приличащ на Дядо Мраз от рекламите на
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„Кока-Кола“, който си е забравил брадата във „Волга- Волга“. Поглеждаше ни, чакаше класът да утихне и правеше пролог към поредната тема
от „История на социалистическата журналистика“, по следния начин:
„Главната особеност на съветското радио е, че някои предавания траят
по-дълго, а други по-късно“.
Без да правя задълбочен анализ на това изречение, достойно за
всеки дзен учител, ще отбележа само очевидното: професор Митко
Иванов не лъжеше. Той съобщаваше очевидна истина, а оставаше на
аудиторията да прецени идиот ли е професорът, или гениален присмехулник. В информацията има ли оценка, или тя е просто безстрастно
излагане на факт. От нас зависеше дали ще продължим да развиваме
интереса си към историята на съветското радио. Професорът ни беше
дал обективната начална информация, а който се интересува от това,
как станцията „Маяк“ успява да покрива всички географски ширини
на необятната Рус в real time, можеше да продължи нататък. За останалите и това е достатъчно.
На 27 юли 1892 година учителят Тандзан разпратил шейсет пощенски картички на своите приятели. „Напускам този свят. Това е последното ми изявление“ пишело на картичките. Съобщаването на факта, възможно най-лаконично, е светът на журналистиката. Къде сте
вие в този свят. Вероятно в някой препинателен знак, но по никакъв
начин не сте по-голям от самия факт. Ако смятате обратното, не съобщавайте нищо – просто напишете цялата дописка само с „Аз, аз, аз. А
аз, аз.“ Подпишете я „Аз“ и я озаглавете „Аз“. Ако изобщо има коментар на редактора, най-вероятно той ще бъде „Ти ли, бе?!“.
Някъде по времето, когато светът започва да проявява любопитство към дзен учителите, се появява и прочутата статия на Бърнард
Шоу, състояща се от две изречения: „В зала Еди коя си, концерт изнесе пианистът Еди кой си. Защо?“ Присъствието на Бърнард Шоу в
тази информация е една осма от обема на цялата информация. Ако сте
Бърнард Шоу, можете и вие да си го позволите. Ако не сте, придържайте се към една осемдесета присъствие. Поне на първо време. Първите
20 години от кариерата ви на журналист.
Ако не греша, първите, които започнаха да изписват имена на авторите и под най-незначителните дописки, бяха „Пресгрупа 168 часа“.
Този маниер беше съчетан, обаче, с драконовски надзор върху разделянето на коментар от информация. Въпреки това цялото издание заявяваше отношение към изнесеното. Отношението се демонстрираше
чрез заглавия и подзаглавия, специално създадени имена на рубрики-
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те, които на практика са коментар към информацията, или чрез остроумно съчетание на снимки и текст. Завещаното от Ботев към всички
драскащи българи „силно да любят и мразят“ по особено причудлив и
непрофесионален начин властваше през последното десетилетие в медиите. От Ботев до Маргарита Михнева пътят е стремително къс, обратният път обаче е невъзможен. Не и за онзи, който наистина се стреми
към хармония и радост от заниманието журналистика.
Ако себелюбието ви е наранено, то можете да наричате своята непредубеденост положение на „иронична дистанция“ от случващото се.
Стремете се да не съобщавате, не показвате и не пишете многозначително, макар че всеки дзен текст ще ви се стори пре-многозначителен.
Действителността е достатъчно значителна,
за да и прибавяте вашето „много-“. Съвършенството се крие в ъгъла, под който поставяте
действителността, а не в разказа, как сте я видели. Защото всеки ще се
види според кривината на собственото си око. Може би тайната на дзен
в медийното присъствие е именно неуловимата граница, наричана за
удобство „иронична дистанция от случващото се“. Един от най-известните световни адепти на дзен – Ньоген Сендзаки – коментира в стихове (преводът е на Крум Ацев) известния коан за бивола, който трябва
да избира между пропастта и обора, така:
Втурне ли се биволът напред –
полита в пропастта.
Отдръпне ли се назад – остава
в ръцете на касапина.
Тази мъничка опашка
Наистина е нещо странно.
Иронията е превъзходство над действителността. Тя предполага тайно знание, от позицията на което се представя общоизвестното.
Знам, че е невъзможно човек да няма отношение към действителността, която интерпретира като журналист, но ако не пишете коментар от
лично име, то най-удобният начин да скриете това отношение е именно ироничната дистанция от „случващото“ се. Колкото по-мъничка е
опашката, толкова по-добре. Близко до съвършенството е, ако опашката е видима само за вас. Започналите да се занимават с журналистика
по времето на социализма в България, ако държаха да запазят себеуважението си, развиваха изключително фино чувство за иронична
дистанция от случващото се. И до днес си спомням почти съвършен
репортаж за студентска бригада, който публикувах като редактор на
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университетски вестник. Няма да споменавам авторите, защото са
действащи журналисти, но те бяха изръшкали няколко бригади, като
доминиращото в техните интервюта с разни ЗКПЧ-та, ЗКТЧ-та и други
комсомолски абревиатури беше въпросът „От какво зависи щастието“.
Съвсем акуратно бяха публикувани отговори за организация на труда,
материално-техническата база, юлския пленум на БКП и т. н. Получи се
много ангажирано, напълно действително и ужасно смешно. Нямаше
нито едно украшателство, нито един коментар от страна на авторите, а
въпреки това „опашката на бивола“ се размяташе пред очите на всеки
прочел текста и гонеше мухите на безкрайната досада.
Езикът на Езоп е език на роба, ще кажат някои и най-вероятно
ще са прави. Дзен в журналистиката е езикът на господаря на действителността. Той има властта да я промени, но не го прави. Последните 12 години показаха, че обществото ни е най-вече медийно (което
го няма в новините, то не се е случило), но тази всевластност на медиите им играе лоша шега – превръща медийната среда в официозна
или опозиционна виртуална действителност. За това и Костов, докато
беше премиер, имаше известно основание да твърди, че в държавата
се водят виртуални войни. Днешните журналисти са притиснати непременно от избора да залегнат в един или друг окоп на виртуалното
противостояние по оста официозност – опозиционност. И този натиск
не идва само и единствено от страна на издателите. Той сякаш е във
въздуха. Точно това обстоятелство, твърдя го съвсем отговорно, прави
още по-значим и непременен опита на журналиста, уважаващ себе си,
да се опита да застане в положението на „ироничната дистанция“ спрямо действителността. Да потърси дзен като възможно решение на два
проблема: непредубеденост към действителността и убеденост в смисъла на това, което прави. Ненаправилите тези стъпки се превръщат
в свидетели на пресконференция и рано или късно стават заместникглавни редактори.
„Виртуалността“ на заниманието журналистика е проявление на
същата чаша чай на Нан-ин. Можете да продължите да сипвате, ако
преди това не сте я изпразнили, но изливащото се може да се събере
само във виртуалния свят. В реалния, отсам мрежата, то ви потича по
панталоните и създава впечатлението, че сте се изпуснали…
Накъде гледа котката
Посочете на котката с пръст къде точно сте поставили паничката
ѝ с мляко. Колкото и да е странно, въпреки съвсем очевидно наличния
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„котешки интерес“, тя ще гледа не сочената от вас посока, а пръста ви.
Права ли е котката? Глупава ли е? Да не би пък да е по-умна от самите
нас? Или може би това е дзен форма на прочутата максима, че „съобщителят е съобщението“?
Да го разкажа по друг начин: един пасажер на голям кораб си
изтървал портмонето през борда, но запазил хладнокръвие. Извадил
химикалката си и драснал една черта по парапета точно на мястото,
където стоял. Четири часа по-късно той извикал капитана, показал му
драскотината и казал: „Ето тук си изтървах портмонето“.
Просто бъдете честни и дистанцирани, портмонето няма значение. Тези, които знаят, че корабът се движи, ще ви се присмеят. Тези,
които знаят, че всичко се движи, ще се усмихнат разбиращо. Така ще
намерите приятели и съмишленици. Много вероятно е да откриете
дори себе си.
Приемането на тези лекции по-нататък като някаква абсолютна
истина е невъзможно. По-долу ще изясня това – по-добре е да го направя сега, отколкото когато цялата тази работа набъбне, систематизира
се, наукообрастне и завърши, както повечето такива работи – като либрето за опера. Почтеността към четящите изисква да кажем, че става
дума за една възможна, практическа нагласа към журналистическия
труд, чиято главна заслуга е да отдалечи максимално бъдещите журналисти от представата за медиите като „колективен агитатор, пропагандатор и организатор на масите“. Дори извадена от марксическата терминология, тази представа съществува повсеместно, създавайки куп
етически, професионални и политически проблеми.
Нужно ли е да го доказвам? За тези, които работят в реална медийна среда – няма нужда. За по-младите – приемете го на доверие.
Ако субективността на едно журналистическо послание е в основата на всяко подозрение в манипулация, служба на нечии интереси,
политическа или икономическа изкушеност, то предметът на дзен отношението към журналистиката е да сведе присъствието на субекта в
посланието до възможния минимум. Разказвате за здрач в планината.
Не разказвате какво чувствате, описвате светлината, планината, шумовете… Вас ви няма, всъщност и само така пълноценно присъствате.
Когато показах първите две части от тези лекции на човек, нямащ нищо общо с журналистиката, но изкушен от дзен, той ми изпрати подробен коментар на почти всяко мое изречение. Ето нещо, което
има отношение към предмета: „Един типичен пример за подобен тип
деформация представляват опитите да бъде класифицирано това, ко-
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ето на Изток се нарича „практика“, а на Запад, по неизвестни за мен
причини „философия“.
Когато Юнг изучава класическия труд на проф. Судзука „Въведение в Дзен будизма“, той едва ли е предполагал, че след време неговите
заключения ще бъдат фриволно тълкувани. Да се приема, че дзен се
стреми към интуитивно познание, е грешка. Да се приема, че дзен е
изграден върху логика, също е грешка. Къде е истината тогава?
Такава просто не съществува.
Проблемът в съвременната журналистика и особено в т. нар.
„обективна“ е именно този предварително обречен на неуспех опит да
се достигне до „абсолютната истина“. От гледна точка на дзен будизма тези опити са равносилни на опитите да стъпим на Луната, като
за целта се опитаме да се разходим по нейното отражение във водната
повърхност. Резултатът от това, както казва Миккьо, би бил само един:
ние ще се измокрим до кости и ще се сърдим на Луната, че е толкова
студена.
Безумието да се разхождаме по отражение на нещо би било осмяно от обществото. Безумието обаче да се правят генерални изводи
въз основа на отражение на реални процеси не само че не се осмива, а
дори напротив, то всячески се подкрепя и се използва за достигането
на нечия цел.
Друг абсурден момент е „разбирането“ за това, какво е нужно
да се пише. Към момента в света дзен се практикува от не повече от
триста човека. В същото време интерпретаторите на това учение са милиони. Обикновено интерпретацията се прави на база на прочетено,
наблюдавано или разказано, а не на база изживяно. Това не само че е
в тотално противоречие с дзен, но и на практика обезсмисля напълно
духа на това учение.
Безспорен факт е, че журналистическият труд създава паралелна
действителност. Погледът ви върху света може да бъде закрит и от един
вестник само, иронизира гениалния присмехулник Станислав Йежи
Лец. Деликатният начин, ироничната дистанция, с която е редно да се
отнасяме към този труд, нека ви съпътстват неизменно. Можете да ги
наричате и дзен, ако искате. Може и да не са много полезни, но от едно
нещо ще ви предпазят със сигурност – желанието на всяка цена да имате костюм от Дзеня и да се готов да заплатите тази цена със себеуважението си като журналист.
Една чудесна притча разказва как по пътя си вървели монах и
овчар. Стигнали малка рекичка. Точно пред брода ѝ се суетяла руме-
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на госпожица. Страхувала се да премине, защото щяла да си намокри
роклята и да си развали обувките… Овчарят я награбил и мълчаливо
я пренесъл на другия бряг. Двамата с монаха продължили пътя си. Вечерта, когато седнали в една странноприемница, монахът казал: „А пък
на нас ни е забранено да докосваме жени!“. „Ти още ли носиш онази
жена – учудил се овчарят, – аз я оставих на реката!“.
Не е нужно да генерализираме и да разделяме света на източно- и
западноевропейски мислещ. Да оставим това на философите и да видим какво трябва „да оставим на реката“. Първото е, че верността на
всяка цена към „духа на дзен, и костите на дзен“ е също толкова абсурдна, както стремежът към абсолютна истина. Няма такава вярност,
още повече, че дзен е практика, а не писани скрижали. Съществуващите
текстовете – било даоистки, било конфуциански или будистки притчи,
могат да бъдат тълкувани всякак. Източният аромат може би ги прави екзотични и дълбокомислени, но едва ли автоматично ги превръща
в практика, чието следване носи успех, хармония със заниманието на
журналиста, чувство на щастие.
Така че, всичко прочетено до тук спокойно можете да оставите до
реката.
И все пак…
Ако ви докосва. Ако се интересувате… Има и още 
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Българската медийна култура е зачената в грешка и няма как да
не е сгрешена. Грешката за времето си е била правилна, но не е било
правилно да не се поправя. Тя е още тук и въобще не се доверявайте на
хирурзите, които уверяват, че малформациите са отстранени. Простете
за клишето, но кръвта вода не става. И от това не трябва да ви става пооптимистично в перспектива.
Заченати в грешка, но не в грях
Трима от четиримата Големи революционери на българското Възраждане (едновременно и медийно) са журналисти. Раковски и Ботев
са и такива, а Каравелов е само такъв. Единствено Левски не е писал
във вестници, правил го е предимно в тефтерчето си – най-популярния му медиен продукт посмъртно. Но косвено има новаторски принос
за зачисляването на жанровете „жълта преса“ и „разследваща журналистика“ към местния медиен инвентар. Левски е големият повод, останалото го допринася друг Голям – Каравелов. Той първи публикува
версията за предателството на поп Кръстьо – отначало като непотвърден слух, после го доразработва и го прави по-достоверен. А Захари
Стоянов и Вазов го доизпират и доинституционализират на нивото на
исторически факт. В него обаче продължава да има достатъчно съмняваща се аудитория.
Дали предателството на поп Кръстю е абсолютен факт или мит (т.
е. добре продаден слух), не е смисълът на този текст. За него по-важното е, че обяснението за случилото се в Къкрина започва от Каравеловия
вестник „Независимост“ и то според традициите на съвременната жълта преса. Точният цитат, след като изречение по-рано Каравелов посочва две конкретни имена, отговорни за предателството (механджията
Добри и Пано Петков), е: „Тук е помешан и един поп, но ние и до днес
още не сме известени до колко е голямо неговото предателство“. В следващите броеве Каравелов вече посочва името на попа, обяснява подробно механизма на постъпката му и стоварва върху него цялата вина.
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Обаче не се самоопровергава за Добри и Пано Петков и се получава
така, че все някой е несправедливо оклеветен.
Да се съмняваш в професионализма на Любен Каравелов, е риск
да не направиш добро впечатление с отношението си към един от четиримата Големи. Понеже неговият революционен принос е основно
медиен – съмнението направо означава да го отречеш не просто като
един от Големите, а въобще като личност с някакъв принос.
Обективно погледнато, абстрахирайки се от историческото време
и място и концентрирайки се върху професионалните журналистически стандарти, вестниците на Каравелов са всичко друго, но не и обективни. Също както и тези на Раковски и на Ботев. В тях гледната точка
е задължително една – на редактора или същата като неговата, новината е „мека“, чак течна и има второстепенна роля спрямо авторския
коментар. Новинарската информация служи за допълнение към тезите
на публицистиката, а не поводът за публицистиката да е самата новина.
Обективно това не е обективна журналистика, а откровена пропаганда. И в медиен смисъл няма разлика между тримата Големи и който и
да е издател, нехаресващ правителството и водещ срещу него подобна
целенасочена политика. Не го разбирайте погрешно, но включително
няма разлика между тях и бай Ганьо журналист. Различни са само времето, правителството и мотивите.
Като българи обаче няма как да не бъдем субективни, защото това
все пак е собственият ни исторически контекст. Не можем да се абстрахираме от него и това се превръща в медийната ни bg драма. Заради
възрожденските традиции и спазването им класическите стандарти на
журналистиката за обективност почти нямат традиции във вече освободените земи. Основата на Раковски, Каравелов и Ботев обективно е
сгрешена, но субективно е адекватна и неизбежна за времето си. Извън
него обаче е нищо повече от пропаганда. И ако на тримата Големи им се
беше наложило да работят същата работа по същия начин и дори по същото време, но на развит медиен пазар, житейският им ужас нямаше да
бъде робството, а професионалната нереализация и безработицата. За
пример може да бъде използван съвременникът им Джанюариъс МакГахан. Извън тесния контекст тримата Големи в сравнение с него изглеждат професионално допотопни. Репортажите за лондонския „Дейли нюз“ на американеца, отразяващ потушеното Априлско въстание,
са съвсем различна класа по отношение на обективността. И в крайна
сметка той обира световната медийна слава на „журналистиката, която
може да променя“, защото се променя статуквото на Балканите.
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Тримата Големи могат да бъдат всякакви национални герои и модели, но не и стандарти за журналистика след 3 март 1878 г. Те принадлежат на точно определено време и най-доброто за медийните им
кости е било да не бъдат разбутвани. Най-добре е било с времето да се
променят и стандартите. А не като алиби за всички следващи съмнителни стандарти да бъде използвано оправданието ами такова беше
времето.
Ако от епохата на Големите има непреходни професионални
стандартни за заимстване – те не са журналистически, а РR стандарти.
Най-голямо местно PR събитие, което може да влезе дори в световен
Топ 10 заради пионерството, мащабите и смелостта си, е Априлското
въстание. Неговите апостоли са професионални манипулатори, а професионалистът на PRофесионалистите е Георги Бенковски. Накратко
като теорема постижението е следното:
Локално събитие с ограничен, чак нелеп бюджет = разгром от богатата конкуренция = позициониране като жертва = световен отзвук
в медиите, предизвикващ съчувствие към жертвата = помощ за слабата и неоправдана жертва = СВОБОДА.
Целта оправда средствата, а комуникационните средства на въстанието включват The Best of черния PR, използван дори в детайли от
Бенковски. Всичките трикове, за да бъде направен първият и най-труден оборот на колелото на историята и след това тя да се случи, както
се е случила, са добре описани от Захари Стоянов. Масовата пропаганда, предизвикала въстанието, си е служила с две големи лъжи, ориентирани към най-масовите човешки чувства – насаждането на страх
и създаването на вяра. Страх, че турците планират да колят християните през пролетта на 1876 г. И вяра, че ако българите въстанат, ще
пристигне чужда войска на помощ. Това е основната концепция, а
детайлите са симпатичното мастило – предизвикващо у непреувеличено простата аудитория респект към апостолите, накървавяването
на въстанието, – за да няма връщане назад, скъсването на връзката с
бита – за да не мислят въстаниците за неиздоените си овце, и изобщо –
крайно време е да прочетете „Записките“ (след тях Иван Хаджийски),
ако още не сте го направили. Особено ако смятате да пилеете вашето
и чуждото време в PRофесията. Това е вашият Рибен буквар с истински герои, организирали истинско събитие и предизвикали истински
ефект. Това е нещото, чиято професионална традиция си заслужава
да бъде продължена. Иначе Раковски, Каравелов и Ботев нека ви служат за вдъхновение и шаблон, но не и ако създавате обективен медиен
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продукт. Или ако нямате тяхното субективно алиби на обективното
историческото време.
вено

Всичко най-вредно е продължено, всичко най-полезно е забра-

Промяна в обективно лошите навици почти няма. Най-вече защото bg медийната история от Възраждането до тези дни почти не е история на пазарната икономика. Понеже медиите почти не са замисляни и
почти не са реализирани като икономически субекти. Тяхната история
всъщност е история на пропагандата. Единствено може да се спори за
причините – дали мотивите на пропагандата са финансови, или нещата
са вършени по убеждение и безплатно. Но както и да са свършени, това
въобще не променя първоначалната възрожденска концепция. Тя продължава да не излиза от мода и да е модерна даже на ниво език. Което
би трябвало да произвежда самоубийци от срам, но засрамени от прекалено старото издание на речника си журналисти липсват. Вместо да
изучават многообразието и универсалността на старите клишета, пополезно е да се научат да използват новите конвенционални оръжия,
насочени към слепоочието им.
Поп Кръстьо е педераст. Напишете го лично или направете интервю с някого, който го твърди, и пак го напишете, но от негово име.
После чакайте своите Захари Стоянов и Вазов, които да развият слуха,
че попът спи с мъже, и заспете спокойно. След 100 години може да се
появят някакви съмняващи се конспиратори, но понеже няма да е политически коректно да ви обвинят в лъжа заради историческото ви положение, най-много да кажат, че сте създали мит. „Мита поп Кръстьо“,
„мита Батак“ – никой няма да обвинява медиите, ще обвинява историята. Въпреки че историческото развитие вече позволява да командировате след попа папарак, никой няма да обърне внимание, ако спестите
папарашкия хонорар.
Пак е толкова лесно да я убедите, защото аудиторията пак е толкова непреувеличено проста. Да, по-образована е, но пак се затруднява
в спомена какво е обядвала вчера. Важно е какво ще ѝ сервирате днес.
А вие не можете да ѝ предложите богато меню поради същите възрожденски причини. Бюджетът ви е пак скромен по гастарбайтерски, пак
зависите от крайно субективната редакционна политика, пак умеете
силно да любите и мразите, а балансът ви е непознато чувство. И найвече – на аудиторията пак ѝ липсва потребителска култура, която изисква да се промените. Аудиторията е глина – чието мнение може да
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моделирате дори с абсурдни истини, тя е скала – която не може да преместите дори с очевидни истини. Ако работите Бенковски, може да го
наречете късмет, но може и проклятие – зависи дали въстанието само
се подготвя, или вече е потушено.
Иронията на медийната bg история е, че продуктът, оказал найголямо влияние върху аудиторията, е фалшив колкото пропагандата от
1876 г. А още по-ироничното е, че той умишлено е планиран като фалшив. „Атомното Ку-ку“, което трябваше да покаже колко лесно медиите
могат да манипулират и да те направят на глупак. Но глупаците си останаха глупаци и не дават масов признак, че са разбрали иронията.
Утре ще е гето
Собственият ми умствен багаж, който може да се опакова в найлонова торбичка от най-малките, не би могъл да пробута различна
прогноза, освен да дублира клишето, че медийното бъдеще е в интернет. Това би трябвало да е добра новина, но има вероятност на нас да
ни се случи като лоша. Защото, следвайки логиката на еволюцията, bg
интернет бъдещето би трябвало да порасне като още по-анархично и
плагиатско, но да остане с интелекта на 2-годишно дете, възпроизвеждащо всичко, което чуе.
Нация, която обича да се заявява като антииновативна и антитворческа (“няма да откриваме топлата вода, я“), не може да има уважение, още по-малко култ към авторските права. Както и не може да произведе по-голяма загриженост за тяхното спазване от въпроса „Кой ми
сра в гащите“. А не например „Кой се опитва да ми открадне гащите“.
Единственото спазвано досега медийно правило в интернет е
правилото на кражбата – може да се краде, да се присвоява, в най-приемливия случай – да се цитира. И ако правилата не се променят, последствията ще бъдат, че производството ще намалее за сметка на спекулата. Каква е мотивацията да инвестираш и да създадеш оригинален
продукт, след като само секунди след пускането му на пазара конкуренцията може да го използва наготово и да печели от твоя труд. Естествено, че може да има изключения, и в медийния бизнес те се наричат
„позоваване“. Но в българския медиен бизнес изключението се е превърнало в правило. И перспективата прилича на гето, в което никой не
ходи на работа, защото е зает да събира вторични суровини.
В началото суровините са по-качествени, намират се лесно или
е лесно да бъдат откраднати. Но идва неизбежният момент, в който
прекалено много хора започват да ги събират, а прекалено малко хора
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започват да ги изхвърлят или да не ги охраняват. Тогава от външната
страна на вратата се чува: чук, чук, дефицитът е тук. Хората, които досега са се прехранвали така, нямат резервен план за кариера и започват
да събират каквото им падне, без значение от качеството и с риск да направят сериозна беля. Например да задигнат жп релси и да дерайлират
пълен влак. Или да приберат капаците на шахтите, за да се пребие цял
клас на път за училище. Това е състоянието „не ми пука“ и характерното за него са гладът, професионалната неспособност да вършиш друго,
липсата на правила и ненаказаността.
Медийният непукизъм не е по-различен, различни са само суровините му. Докато те са качествени, ще се краде качество. Но когато
изчезне мотивацията за създаване на качество, ще се краде наред и без
замисляне. Какъвто и слух да бъде пуснат на пазара, опакован като медиен продукт, ще бъде обран поради липсата на друго. И тогава бъдещето ще се върне в изходната точка на миналото. При Раковски, Каравелов, Ботев и особено при креативния „мошеник“ Бенковски. Трудно
обаче можем да сме сигурни, че мотивите на бъдещето ще бъдат със
същата идеална цел като тези на миналото.
Ако подобно бъдеще ви притеснява, може да се успокоите, че коефициентът ми на интелигентност и без това е толкова нисък, че ми се
налага да го поливам. С него може да се успокоите още за миналото и
за лайната в сегашното време.
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FACEBOOK УТРО СЛЕД ВЕЧЕР ПО CNN.
Светът на комуникациите
от Блеър до Обама
Бойко Василев
Заспах в света на CNN и се събудих в света на Facebook. Не помня
кога стана това, но беше скоро.
Отначало сутринта не обещаваше сензации – колко пъти се събуждахме на чужди места в последните 30–40 години? Не бяхме ли ние
поколението, което замени черно-бялата „Опера“ с цветния „Рубин“,
за да гледаме Ласи или Европейското през 1980, с Ханзи Мюлер и Руди
Крол – в годината, в която основаваха CNN? После дойдоха домашното видео, персоналният компютър, мобифонът, интернет, джи-ес-емът,
ай-подът и Facebook.
На времето подобни комуникационни революции са чакали хилядолетие и половина; аз трябваше да ги изгълтам (ако Господ е милостив) за по-малко от половин живот. Представете си само: в първи
клас ни учеха на краснопис, в първи университетски курс – на пишеща
машина (с десет пръста), в първата работна година вече ползвах компютър. Начинът, по който възприемаме информацията, се смени наймалко три пъти. Времето се забърза; утрините откачиха.
А уж заспахме спокойни предишната вечер. Да, денят беше бурен
и неясен, но в края на 80-те всичко се намести – решихме, че живеем
в света на CNN. През 1992 я нарекох „Световната църква“: Бог беше
новина, Рим беше Атланта, Св. Петър беше Тед Търнър, апостол Павел
беше кореспондентът Питър Арнет, индулгенцията беше кабелният
абонамент, кардиналите бяха изпълнителните вицепрезиденти, кръстоносните походи бяха новинарските каузи, а всеки световен политик
трябваше „да се помоли“ пред Църквата, за да изпроси успех. Елцин се
качи на танк специално за случая, не помните ли? CNN разпространяваше образи и „звукови хапки“ – т. нар. sound-bites. Така, в света на Глобалната Църква властваха производителите на образи и кратките изречения; мълниеносната реакция, разсичаща като с меч безкрайността
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на 24-часовите новини. Апотеозът на всичко това си имаше име – Тони
Блеър, телевизионният лидер.
Само че през нощта нещо се случи. Докато сънят претегляше
спомените, Световната Църква внезапно се разрои на стотина малки
CNN-чета – от „Ал Джазира“ до „Евронюз“, а производителите на джаджи заредиха сънищата с мегабитове. Довчера телевизорът убиваше
книгата – помните ли как видео-полицаите на Бредбъри палеха хартията на „451 градуса по Фаренхайт“? Предлагам осъвременен вариант:
компютърни фенове се замерват с кинескопи. Светът на Глобалната
Църква се превърна в свят на малки виртуални секти. Какво се променя ли? Горе-долу всичко.
Блогът създаде нова публичност: няма защо да се молиш на Църквата – изокваш се виртуално. Интернет създаде нови социални мрежи:
не разчиташ на партии и лидери – колективният организатор и пропагандатор си ти. YouTube създаде нов културен живот: защо да пееш по
клубове и да сваляш продуценти – просто слагаш евтиното си клипче
в мрежата и, ако наистина е готино, чакаш аплодисментите и ангажиментите. Да, едно от първите неща, които правя в тази паметна сутрин,
е да получа, изслушам и препратя нататък чудесното, иронично видео
„Guitar“ на някой си Петър Налич, босненски руснак с постоянно местожителство в Интернет.
И така, потърквам очи и си задавам въпроса: Кои тогава са
Facebook политиците? Дали CNN политиците не са станали партизани?
Емигрирали в мрежата и заменили телевизионния грим с интернет никове… Я да видим царя на 24-часовите новини, Саркози бързия. Има
всички данни да води щафетата – реагира светкавично, не спи, сменя
една жена с друга, още по-хубава, и вероятно през нощта не си губи
времето с размишления, за разлика от мен.
Да, така е. Само че влиянието му пада – също така светкавично,
както преди нарастваше… Бруни във вечерна рокля, Бруни по китара,
Бруни без китара и без рокля, Бруни при английската кралица – оказа
се, че този апетитен образ не вдига, а сваля рейтинги. Французите се
разсейват, оттеглят се от бурния Никола на местните избори, харесват
скучния премиер Фийон. Къде ли е проблемът?
Пия сок, разтърквам очи, взимам вестник. Вътре – 1 000 факти и
10 000 обяснения; избирам най-простото. В YouTube, Facebook, MySpace
и успешните блогове печели комуникаторът, интерактивният, диалогичният. Той e CNN политикът от вчера, само че ъпдейтнат, както биха
казали интернет племената. „Звуковата хапка“ не стига, трябва и раз-
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говор; импулсивността подвежда – трябва още малко време за мислене
и самореклама. Само още лъжичка гъвкавост, щипка реактивност, лицемерие на вкус.
Саркози не издържа комуникационния тест, а беше толкова обещаващ. Във фермерско изложение преди време един посетител отказа
да се ръкува с него с думите „Отвращаваш ме“. Френският президент
не се и замисли: „Разкарай се тогава, идиот такъв.“ А трябваше да
се пошегува, да овладее ситуацията, да иронизира нахалника и да превърне агресията в преклонение – все неща, които се случват в интернет форумите и мрежите за социални контакти всяка секунда. От опит
Ви казвам, в царството на огромната полубезсмислена комуникация в
Мрежата пряката атака се отбива с обръщане на внимание. Тогава Вашият нападател се превръща в приятел завинаги.
CNN лидерът апелира, Facebook лидерът комуникира; послание
срещу общуване, едностранна срещу двустранна връзка. Кръгът е пълен, развитието – съвършено. Горките лидери – пак са в лице в лице с
избирателя, както в добрия стар ХІХ век. Искат, не искат, ще трябва да
усетят народния дъх, дори да не понасят миризмата на чесън.
Ако искате да видите новия лидер, потопете се във виртуалната
война на американската политика. Барак Обама беше първият Facebook
лидер. Той комуникираше така, сякаш е роден в мрежата – бързо, масово, … изкуствено. Може би затова телевизионните интервюта не му
вървят, за сметка на речите, в които има ауто-кю. В интернет общуването може да се обмисли или нагласи, очи в очи е по-трудно. И защо
да рискуваш очи в очи? Профилът във Facebook може да се фризира и
напарфюмира; автентичността тук не подлежи на верификация.
Казвам „Обама“ и се сещам за времето, в което изгря звездата му – първичните и същинските президентски избори през 2008 в
САЩ. Тогава сякаш всички кокетираха с Facebook и с интернет остроумия: „Защо Господ праща нещастия“, пита избирател. „Като Го видя,
непременно ще Го питам“, отговаряше Хилари Клинтън. Маккейн също
комуникираше директно, но Обама беше най-подготвен; неговият профил бе най-автентичният. Мрежата закипя, кипи и до днес. Лидерите
са в YouTube, Facebook, MySpace, в хиляди блогове, но всъщност са с
теб, ексклузивно с теб, специално и лично с теб.
В този океан от лицемерие се къпе една добра новина. Образът
на Агресивния не е вече единствената звезда на небосклона – говоря
не само за политици, но също за шоумени, интелектуалци, публични
личности. Интернет комуникацията дава шанс и на тихия чар, на спо-
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койната интелигентност, на приглушеното притегляне. Няма нужда да
крещиш, за да те забележат. Мрежата откроява нюансите, личният контакт ги умножава по 100.
Пълнокръвен, човешки, сложен образ искаме ние, виртуалните,
не свръхчовек или юберробот. Кийра Найтли отмества Бриджит Нилсен, Ал Гор засенчва Дик Чейни, матадорското очарование на Стоичков
отстъпва пред футболисти, които могат да рисуват, например Бербатов. Да беше жив Рейгън, щеше да обяви това време за свое.
Ама че щура утрин. Денят на Facebook едва е започнал, а дъждът
на промените залива грижливо подсушената вчерашна морава. Наливам още сок, пускам CNN, оставям вестника, взимам книга. Три-четири свята, напластени в един. Завчера, вчера, днес и утре – наведнъж в
сутрешното кафе.
Световете се множат, наслагват се, докато губим време да ги обясняваме.
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Криворазбраната нецензурираност.
Битка за зрители – но каква?
Димитрина Пандурова
Едва ли в рамките на един такъв кратък и нямащ никакви претенции за изчерпателност преглед и поглед можем да обхванем дори и найсъществените елементи от развитието на медийния пазар в България
през последните 20-ина години. За това ще се опитам да се фокусирам
върху няколко обезпокоителни тенденции.
На първо място за мен стои криворазбраната нецензурираност.
За нея след малко.
На второ място, но не по значение, нечистоплътността на медиите – българската журналистика така и не успя да мине през „чистилището“ от разрушителния апарат на доносници и ченгета. Дневният ред
вече 20 години се пише и определя от тях – те цензурират, манипулират, пропагандират, мачкат и обругават по същия начин, по който са
го правили и до 89-а. Тогава са писали доноси, за което са получавали
възнаграждение. Сега правят същото, само източникът на доход вече
не се казва ДС, а редакция. Това от своя страна изкриви значително
пазара и създаде т. нар. „обслужваща“ и откровено проверена, направо
платена журналистика. Зад нея пък стоят неясни капитали, в много от
случаите, и още по-неясни понякога собственици.
Наред с това, за разлика от Америка например, основно правило
е, че всичко е новина, щом е „произведена“ от някой политик, въпреки
че на политиците това им е работата – да говорят. Същите тези политици може да са я повторили вече няколко пъти, но тук се наблюдава
една деменция от страна на медиите, която се изразява в това и пак, и
пак тази „новина“ да стане направо сензация, като се стига дотам, че се
завърта в колелото на медийната конфекция.
Това провокира у мен два въпроса – всъщност какво се ражда от
една такава интимност между медии и власт? А тя не съществува само
днес и сега. И не поставя ли тя под съмнение най-важния въпрос – реална четвърта власт ли са медиите в България?

36

Димитрина Пандурова

И още – как протече процесът на преобразуване от комунистическа диктатура в демократичност, от партийно-държавна цензура към
„освободени“ медии?
Но това да оставим на големите медийни изследователи!
Предполагам обаче, че тези фактори, към които може да се добавят и още детайли, доведоха до това, което е днес.
Някои я наричат чалга журналистика, други булевардна… синоними много. По-опасната тенденция е, че към това залитат и т. нар. големи играчи на пазара с всякакви риалити формати, които претендират
при това за благотворителност, но от които лъха не просто пошлост, а
понякога откровена простащина.
Пазарът си е пазар, бил той и медиен – и тук битката е за клиента.
Но къде отиде онази задача на медиите освен да информират, да помагат, да търсят истината и да образоват, да изграждат ценности?
Каква е всъщност цената на тази битка?
Наблюдавайки и участвайки активно вече 12 години в пазара, наречен четвърта власт, си спомням за един мой изпит – беше в онези
размирни и клатушкащи се времена на Жан-Виденовата зима, когато
частната инициатива в медиите все още беше в истински зародиш – съществуваха тук-там някои недържавни радиа и телевизии, но те бяха с
толкова слабо покритие, което се изчерпваше до това да бъдат наричани софийски кабеларки; вестници имаше доста повече. Та в тези студени зимни дни бях първи курс студентка и развих една теза, която без да
прозвучи самохвално, впечатли един мой преподавател. Тогава все още
не се бях докосвала до света на медиите, бях само зрител и слушател, но
ми правеше силно впечатление криворазбраната свободия да се говори
и пише без никакви доказателства. Да се публикуват брутални снимки на първите страници… Не го разбирах и през онези години, когато
дори все още не бях стажант-журналист, а само студент (неизбледняващият ми спомен е от фотографията на първа страница на в. „168 часа“
от моргата и трупа на покойния Андрей Луканов, който все пак е бивш
премиер). Недоумявах как е възможно да се съчиняват интриги, инсинуации, да се оплюват личности… и какво ли още не. Тогава обаче го
отдавах на насладата, която предполагам са изпитвали онова поколение журналисти, творили в епохата на желязна цензура, упражнявана
от БКП. И като студентка в начален курс вярвах, че това ще се изживее
и надживее и ще дойде време и на истинската, стойностна и качествена
журналистика – уповаващата се на факти, доказателства и проверени
поне няколко източника.
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Тази порочност обаче не само не се преживя, но се засили. Колко
години вече всеки пише, каквото си реши, или каквото му е „казано“
в сензационно интервю, или пък заради специално отношение. И последствия никакви – да има осъдени например за клевета? Няма! Но
по-лошото е, че няма и осъдени от онези, които уж са били наклеветени. Странна симбиоза!
Истина е, че жълтите медии са многотиражни навсякъде по света,
но основното правило е техните материали да бъдат базирани на доказателствен материал.
Не се оказах права в прогнозата, че това време ще отмине. Петнадесетина години по-късно картината не е никак по-различна, освен
че вече имаме оформен частен пазар с много медии. Тяхното развитие обаче повече се свързва с промяната на собствеността и масовото
„пазаруване“ на вестници, радиа и телевизии, което е с толкова заплашителни размери, че е на път да се превърне в монополизиране на медийния пазар или образуване на медийни империи с неясен капитал,
както ги нарича Георги Лозанов, при това с добре подбрани „верни“
директори.
Какво друго се случи през това време?
Масово започнаха да се оформят частни телевизии, радиа, вестници, списания. Едни се появяваха, други фалираха, нормално явление
в развитите държави. Беше приет и Етичният кодекс, в който се кълняха какви ли не главни редактори…, но и от това не настъпи някаква
промяна.
И тук – на медийния фронт – имахме не малко да ги наречем реформи, така както е модерно в последните 13 години. Като започнем
от налагането на регулации и регулативни рамки, закони, органи, които да следят и упражняват контрол за тяхното спазване, минем и през
преговорния процес в частта му „Телекомуникации“ и „Култура и аудиовизия“ и стигнем до последните идеи, вече реализирани в Закона за
задължителното депозиране на печатни и други произведения. Дали
несъзнателно или по друга причина, първоначално той беше наречен
закон за печата, а налагането му беше обвързано с една опасна теза,
цитирам: „да се разбере кое издание е против или за общината, против
или за правителството“.
И какво показват наблюденията до момента с опитите за изсветляване на собствеността, определено по закон като „действителен собственик“? Станаха ли ясни собствениците? Какво от това, че някой,
който е собственик под прикритие, бъде изведен на светло? Какво ще
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се промени? Нима сега не са ясни икономическите интереси, преплетени в медийните.
Привидно у нас днес, 21 години след падането на авторитарния
режим, цензура няма, поне не и в онзи стар вариант, познат до 89-а.
Но не е необходимо понякога дори да се вижда логото на телевизията,
или пък заглавието на вестника – само от някои материали може да се
разбере коя е медията.
Освен тази очевидна зависимост обаче има още една според мен
дори далеч по-масово вредна – икономическата зависимост на медиите
от рекламните бюджети. Най-фрапантният пример е как няколко месеца вече един от мобилните оператори на пазара не предоставя пълната
услуга – сметките се бавят с месеци, проверката на изговорените минути е невъзможна… и привидно операторът уж е на загуба от това, но
версиите, които се носят в публичното пространство за печалбите на
този гигант, са много и най-различни. Истината е, че нито една медия
не потърси отговорност докога това иначе „временно“ явление ще продължава? Защо? Въпросът е риторичен – защото този оператор дава
„хляб“ на медиите под формата на реклама.
И примерите не се изчерпват само с това, въпреки че са нарушени
правата на милиони потребители. Защото, както се казва в онази стара
българска приказка, „Който плаща за оркестъра, той поръчва и музиката“.
Същото впрочем с пълна сила важи и за държавните медии, които иначе са обществени, но само по дефиниция. Докато бюджетът за
тях идва от субсидията на държавата, темата за обективност и безпристрастност ще бъде поставена под голямо съмнение. За разлика от варианта, когато се издържа да кажем от такси, от реклами – така, както се издържат частните медии у нас. Да не забравяме онова неписано
правило, че който контролира медиите, в него е властта.
И след всичко изброено дотук стигаме съвсем естествено и до последното изследване на правозащитната организация „Репортери без
граници“ от месец октомври 2010 година, което подрежда България на
70-о място по свобода на медиите, отмествайки я с 9 места и затвърждавайки я като последна сред страните от Евросъюза. Успокояващо
звучи само, че делим мястото със съседна Гърция. Дали ще бъдем на
65-о, 75-о или 71-о, не би имало значение, ако не наблюдавахме ежедневно каква е ситуацията.
Ясно е, че 100 % независими медии няма никъде, въпреки твърдението на премиера, че у нас е така. Подобна теза е не само наивна, а

Криворазбраната нецензурираност. Битка за зрители – но каква?

39

и доста смущаваща. Проблемът е защо след като тази свобода у нас е
регламентирана, докладът на „Репортери без граници“ сочи точно обратното.
Чувала съм легенди за журналистиката по времето на комунизма – че се е работело по одобрени шаблони и какво ли още не. Не помалко легенди се носят и за медийния контрол по времето на Иван
Костов.
И въпреки че редица демократично мислещи са зле настроени
срещу определението „регулация“, е по-добре да се създават ясни правила, да се налагат дори строги санкции, отколкото да се оставят нещата на самоконтрол или фиктивен контрол, въпреки лошия спомен от
миналото.
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Турските сериали на българския
телевизионен екран. Пир или пиар
по време на криза?
Евдокия Борисова, Фатме Палова
Като несъмнен феномен на втората половина на двадесети век
масовата култура не се нуждае от прибързани емоционални присъди
и снобско надменно отношение, нито пък от идолопоклонничество и
сляпо преклонение. В своята динамика, безброй естетически провали
и заедно с това несъмнени попадения и сполуки тя има потребност от
внимателно и задълбочено проучване, от точна диагноза и перфектна
прогноза.
В края на 2008 г. по Нова ТВ се появява първият от поредицата
турски сериали, завладели българския телевизионен екран за дълго –
„1001 нощи“ на режисьора Кудрет Сабачи. Сериалът събира рекорден
брой зрители – 877 769. Хитовата продукция има пазарен дял 65,91 и
рейтинг 12,02. Съвсем естествено е подобни резултати да впечатлят
маркетинговите отдели на медиите. След това телевизионното пространство и на БТВ буквално е „наводнено“ от успешни рейтингови продукции: „Перла“, „Брак с чужденец“, „Двама завинаги“, „Гордата Аси“,
„Листопад“, „Мелодия на сърцето“ и пр., и пр. Пир за душата и очите на
българския телевизионен зрител, чиито сетива най-сетне са удовлетворени – след кървави задокеански екшъни и престрелки; арогантни
родни сценарии, в които винаги побеждават парите, аморалността и
беззаконието; фалшиво-сълзливите сложни инцестни латинозавръзки
и развръзки… най-сетне нещо „истинско“!
Културен Пир? Или Пиар на една чужда, но всъщност толкова
близка нам, съседска културна, икономическа, туристическа и политическа дестинация, чийто път на западно легитимиране категоричАвторките на този текст са благодарни за подсказаната им от доц. д-р
Ивайло Петров продуктивна идея, заключена в каламбура от втората част на
заглавието. Тя даде допълнителен съществен ракурс на проблема.
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но минава през геополитическата и духовна територия на северната
ѝ съседка. Производството на телевизионни сериали в Турция – един
от най-проспериращите сектори в страната – наистина търпи загуби
под въздействието на икономическата криза през 2010 г. В експертен
доклад, цитиран от телевизията, се казва, че в сравнение с миналата
година през 2010 този сектор се е свил с 30%, а възнагражденията на
актьорите и техническите екипи са били намалени средно с 40%. Единственото увеличение в този сектор е при износа на сериали.
В сравнение с 2009 г. износът се е увеличил с 30%. Въпреки че заради кризата броят на чуждестранните туристи в Турция намалява с 1%,
за първите шест месеца на 2009 г. броят на арабските туристи рязко се
увеличава (с около 40%) и надхвърля два милиона души годишно. През
ноември поредният епизод от четвъртия сезон на „Листопад“ бие по
рейтинг давания по същото време на живо футболен мач между „Манчестър Юнайтед“ и истанбулския „Бешикташ“. Докато политиците спорят около инициативата на правителството за кюрдите, за Ергенекон и
позицията спрямо Израел, турците следят със затаен дъх „Листопад“,
„Чифликът на госпожата“ или „Забранена любов“ – римейк на първия
турски сериал, заснет през 1974 г. (Любопитно антропологическо наблюдение предлага Орхан Памук в романа си „Музей на невинността“,
където разказва за бума на турските телевизионни сериали през 70-те.)
Сред най-обсъжданите теми в медиите стават все по-смелите, немислими в миналото любовни сцени. Защото в турското кино, независимо
дали е „арт“ или за „масова консумация“, действат железните правила и
принципи на мохамеданския морал, на изключително строгите порядПроизводството на телевизионни сериали в Турция е един от най-печелившите сектори, който трудно се повлиява от икономическата криза. След
Близкия изток сериалите поемат към балканските страни, към централноазиатските републики, а след това и към някои страни в Европа, към Китай и
Индия и дори към родината на сапунките – Аржентина. По данни за 2008 г.
18 турски сериала са били продадени в 22 държави и са осигурили приходи
от 3 млн. долара за своите производители. Цената на един епизод варира от 2
до 10 хиляди долара в зависимост от рейтинга на филма. Производството на
турски сериали е сравнително евтино – един епизод е 60 или 90 минути. Той
се снима за шест дни, понякога с 18-часови снимки. За сравнение: в американските сериали епизодите са с продължителност 50 минути и се снимат за 15
дни. За сезона 2008 – 2009 г. най-печеливша е продуценската къща Ай япъм
(Ay yapim), явна наследница на легендарната някога Йешилчам, сред чиито
филми са „Мелодия на сърцето“, „Листопад“, „Забранена любов“ – с печалба
3,8 млн. турски лири. Индустрия, и то каква!
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ки и нравствено-етични норми на патриархалния източен тип хабитус.
Уж отворен към западния свят, уж симпатизиращ на свободното, индивидуалистично поведение и философия, но в крайна сметка съсредоточен около четирите стени на дома, семейните легенди, спомените,
йерархията и традицията.
Трябва ли да има сцени на секс и насилие във филмите и особено в сериалите, които обикновено се гледат вечер, непосредствено след
новините, от цялото семейство? Дебатът става толкова остър, че Берен
Саат, която участва в едни от най-обсъжданите кадри, се вижда принудена да обясни, че при снимките на най-горещите сцени в „Забранена
любов“ между нея и партньора ѝ Къванч Татлътуг поставят възглавница. Тези думи се посрещат със смях от филмовата гилдия, която защитава присъствието на подобни сцени, стига те да са естетически издържани. В дебата се намесват и властите. Изпълнителната власт влиза в
неестествената за нея функция на коректив и регулатор на неформалната власт на медийното слово и образ, призвани, информирайки, да
развличат и възпитават. Но и, забавлявайки, да информират, да култивират поведение и порядки, да формират позиция и утвърждават
стереотипи. В дирекцията за семейството и социалните въпроси към
президентството се обсъжда влиянието на популярните сериали върху
нарастващия брой разводи, извънбрачните връзки, хомосексуалните
отношения.
Тревожно бие камбаната, защото социалният релеф се подлага на
промени, влияе се от обществени възприятия и нагласи, сменя се картината за света с друга, която не устройва особено източния пуристичен модел. Не е морално турските жени да бъдат поощрявани да правят
секс преди брака, да напускат мъжете си, да живеят сами с децата си и,
ако умеят, да ги издържат; турската жена е естествено свободна, работеща и независима, тя има право на свой собствен живот и все пак, подобре ѝ е в брака – това е мнението на дирекцията, изказано в медиите.
И никак не е зле телевизията да изпълни своята важна превантивна
функция. Защото, оказва се, в модерните общества тя е една от найважните институции. Медийният опит и изследователската практика
отдавна са доказали липсата на пряка обусловеност между сцените на
насилие по телевизията и насилието сред подрастващите. Държавата
обаче е длъжна да се съмнява в тази либерална „статистика“. Източният човек има своя собствена емпирия.
Що за зрителска епидемия обаче е гледането на турски телевизионни сериали в България, след като страхът от опитите за доминация
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на ориенталската култура в съзнанието на българина е факт? Високата култура, голямото изкуство твърде трудно се продават. Тогава на
сцената на масовия интерес, прилежно обслужващ масовите вкусове,
емоции и нагласи, се появява един от най-успешните (редом със зрелищните спортове, хазарта и попмузиката) жанрове, сублиматори на
естетическата стихия на тълпата – мелодрамата. Жанр, забелязан в неговите „чудовищни“ размери на ефектност и въздействие върху човешката природа още в зората на модерния свят от Дидро и културата на
Просвещението. След това – от Гьоте, Лесинг и Романтизма. В мощната
прегръдка на мелодрамата са и Сантиментализмът, и Неоромантизмът,
дори Декоративизмът и Бел епок. На родния екран днес възкръсва моделът на патриархалното семейство, познат ни, но вече позабравен,
от романите на Талев, Вазов, от повестите на Елин Пелин, картините
на Майстора. Носталгичен интериор, осеян с познати вещи (бюфети,
каренца, килими, завески) и герои, задължително събрани заедно, обслужващи комплекса на общоживеенето – около трапезата, в хола, салона, около „домашното огнище“… Телевизионният пейзаж реди още
пищни градини с плодове и цветя, но и екзотични крайморски платна.
Светът – това е морето, Босфора, Истанбул… – дори когато действието
се изнася в провинцията или зад граница. Митът за Вечното завръщане работи безотказно. Където и да ходят – на учение или по бизнес
дела (из Европа и Америка), на гурбет (в Германия), на пътешествие из
далечни земи, накрая всички се завръщат в Истанбул. И ако българската литература описва сгромолясването на родовата утопия – регистрацията ѝ е някъде около началото на века и почти не може да се открие
произведение, което възпява и идеализира родовия бит (идилизира, но
дори Петко Тодоровите „Идилии“ не го правят), то турските сериали
постигат точно обратното. И литературата им, впрочем – и класическата (Решат Нури Гюнтекин), и модерната (Орхан Памук) успява да
постигне невъзможното, да възпее всекидневието.
Твърде ранната ни модернизация в сравнение с турците, а и въобще в сравнение с балканските ни съседи, вероятно има своите геополитически и културно-религиозни съображения. Те са продукт на
специфична менталност, съчетани с малшанса на историческата ни
съдба – налагането на комунизма, при това именно в тази съветска
(хард)форма на социалния строй в сравнение със сърбите (славяни,
подчертано православни), румънците (неславяни и неособено православни) и – вече по съседска и верска линия – с гърците (неславяни,
силно православни). Но този патриархален семеен модус, познат ни от
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романите на Казандзакис, Андрич, Кадаре, и разбира се от турските
автори – Ушаклъгил, Нури, Памук и пр. – в литературата ни отсъства.
Поне според литературния канон, според „списъка“ с текстове, обявени за класика, които трайно стабилизират патриархалният модел в
публичното съзнание: той няма да включи текстовете на Тодор Влайков, Антон Страшимиров и Михалаки Георгиев точно по тази причина,
а единствено, като че ли „Под игото“ и „Железният светилник“. Родовите ни блянове и хармонии се изчерпват дотам. Илюзиите също. Контра стои модусът на разбитото, разпадащо се, несъществуващо семейство, личност, държава: „Гераците“, „Тютюн“, „Хоро“, „Време разделно“,
„Иван Кондарев“, „Нощем с белите коне“, включително и последният
Талев опус от тетралогията – „Гласовете ви чувам“, още „Хайка за вълци“, „Отклонение“, „Пътуване към себе си“. Списъкът може да бъде
продължен с творбите от най-ново време – на Виктор Пасков, Георги
Господинов, Боян Биолчев, Алек Попов. Родното културно съзнание
приветства героя индивидуалист, който робува не на колективните
ценности и условности, а на приватни идеали, на илюзии като себеутвърждаването, голямата любов, някаква идеологема и дори когато
демонстрира живот-с-другите и в-името-на-другите, той всъщност
живее и се бори за себе си. Май че това в крайна сметка се оказва (ще
си послужим с поизтърканата метафора на Т. Жечев) „националната
ни съдба“? Странно ли е тогава, че животът и историята ни изглеждат
по този начин – дисхармонични, неподредени, недовършени? Априори кризисни. Че днешните форми на масовокултурно мислене тотално
изключват архаичния (за нас като че несъществувал) патриархален модел? В родните сюжети на масовата култура – от ранния модерн, през
авангарда, соц-а та до постмодерна разбиването на семейството се инПишещите тези редове естествено са далеч от мисълта, че цитираните
заглавия са жанрово верни на мелодрамата и сантименталния роман. Имат
предвид обаче, че мелодраматичното е първо светоусещане и първият потенциал, който носи принципно всяка творба, обявила се за роман – разказваща
историята за една изгубена хармония, в която героите са изправени пред трудно преодолими обстоятелства и винаги има поне една зашеметяваща любов.
Нима не е такава любовта на Лазар Глаушев и Ния? На Рада и Бойчо Огнянов?
Любовите на Ирина и Борис Морев? Колкото по-дълга и трудна – толкова
повече епизоди и серии се навързват в сюжета ѝ. Малко кинематографизъм,
малко визуалност на образите и въображението, разтапяща сърцето музика – и сериалът е готов. Повечето от тези класически заглавия имат своята
телевизионна и киноадаптация. Друг е въпросът, колко е успешна.
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терпретира като ценност, като смел бунтарски жест, като еманципиране на личността, утвърждаване на Аза (пред неважното общество),
правилност, принципност и прогресивност. Защо се учудваме тогава
на тоталната липса на модела на семейната сага на кино- и телевизионния екран? Ако ще е български семеен сериал, то той ще е бледо подобие на успешна сага от типа на „Дом за нашите деца“. Или антисемеен
крими-психо-трилър-екшън (който между другото твърде сполучливо
описва познатата ни родна картина) като „Стъклен дом“. Впрочем неговият успех е повече рекламен, отколкото екранен. И накрая – реален
успех и популярност сред публиката ще имат такива жанрови модели
на телевизионния сериал (нямащи нищо общо със семейната сага) като
псевдоисторическия романтично-комичен екшън „На всеки километър“ или глуповатият ситком „Клиника на третия етаж“. Трябва да е
смешно, за да се харчи от българския зрител – но и този успех е твърде нетраен. Подобно на съмнителния телевизионен сериален продукт,
граничещ с провала, на иначе талантливия режисьор Иван Андонов –
„Дунав мост“, който нито старателната рекламна стратегия, нито великолепната музика на Кирил Маричков не успя да реанимира. Подобна
е съдбата на класическия филмиран епос „Хайка за вълци“.
Впрочем успешните опити за кинематографиране на българската
класика никога не стигат до серията – неуспехи претърпяват и „Под
игото“, и „Тютюн“, и „Железният светилник“. Има, разбира се и щастливи, макар и нетипични за жанра телевизионна сага парадоксални примери за зрителски и естетически успех – сериалите „Нощем с белите
коне“ и „Записки по българските въстания“. Българската действителност, а и българската литература отдавна е престанала да упражнява
властта си върху разтърсващите емоции, да разплаква. А постмодерният човек си е с аристотелианска направа – той настоява чрез страх и
състрадание да може да достигне до желаното очистване. Сякаш колкото повече се отлага историческият и социалният катарзис, толкова
повече обществото има нужда от индивидуален или колективен – във
всеки случай приватен катарзис.
Интересът към, казано по вапцаровски, „простата човешка драма“ е по-жив от всякога и той се определя от априорното поведение на
телевизията да бъде „домашната Шехерезада“ за всеки зрител. И понеже заговорихме за Вапцаров, веднага задаваме неговия въпрос: какво
всъщност означава „голямо“ кино? Ако мислим в мащабите на турската и арабската публика, а защо не и на холивудската, това означава „в
милионен тираж“. Ако пък се ограничим само до турските литератур-
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ни сюжети, „Чучулигата“ или „Тополчице, моя“ „висока“ литература и
„голямо“ кино ли са? Литературната история и критика ги определят
като социални платна, поставящи екзистенциални въпроси. А с какво
„Листопад“ и „Перла“ – разсъждаващи и разиграващи също конфликти, основани върху социални предразсъдъци, морални прегради и устои, семейство, пари и морал, любов, вярност и дълг към рода и пр., са
по-“малки“, „ниски“ или еднозначни. Поне в духа и логиката на масовата култура – с нищо. А какви превъзходни сериали биха се получили
от романите на Орхан Памук – „Музей на невинността“, „Името ми е
Червен“, „Джевдет бей и неговите синове“! Защото всеки пространен
„семеен“ разказ е вече сага, сказание, серийно произвеждащо миниепизодите на големия разказ за общата (ни) съдба. От всеки „семеен“
роман би станал добър сериал – митичният успех на „Форсайтови“ доказва още в 70-те години на ХХ в., че чудеса се случват и на българския
екран.
И така – как голямата литература (може да) печели касов успех?
Как масовата (пара- или булевардна) литература се превръща в изкуство и възможно ли е въобще подобно вълшебство? Какво биха казали
теоретиците – адепти или радикални критици на масовата култура –
като Едгар Морен, Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Валтер Бенямин,
Антъни Гидънс, Маршал Маклуън, Умберто Еко, ако можеха да подкрепят иначе суховатите си разсъдъчни схеми с примери от турското
кино? Ако можеха да говорят… На тези теми…
Турските сериали, много от които са по мотиви от произведения
на турски писатели: „Листопад“ и „Мелодия на сърцето“ – по романи на Решат Нури Гюнтекин, „Забранена любов“ (на български преведен като „Забраненият плод“) – на Халит Зия Ушаклъгил (в оригинал
„Ашк-ъ Мемнун“), „Чифликът на госпожата“ – на Орхан Кемал, върнаха интереса на турците към книгите. Издателските къщи се надпреварват да издават романите, по които се снимат нашумелите сериали
и игрални филми, съобщава наскоро Си Ен Ен-Тюрк. Дори „Приказки
от 1001 нощ“ стават бестселър по времето, когато Канал D излъчва едноименния сериал, въпреки че той има само косвена връзка с книгата.
Ражда се любопитен феномен – масовата култура работи за каузата на
високата; „студената“ медия – телевизията – лансира продукта и популяризира природата на „топлата“ медия – книгата. Зрителите напускат
телевизионния екран и влизат в книжарниците. След Дан Браун Решат
Нури наводнява и веригата български книжарници „Хеликон“ и реализира значими продажби… Сценаристът на „Листопад“ работи за
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каузата на класика Решат Нури. Смъртта на автора ескалира неговото
възкръсване. Звучи като успешен сериален трейлър. И дано Ролан Барт
няма нищо против…
Известно е, че изкуството в древността е свързано с различни
религиозни вярвания, те са част от магичен или религиозен ритуал.
Според Валтер Бенямин „художественото произведение никога не се
откъсва напълно от неговата ритуална функция“ (Бенямин 2006:4); то
има своята самобитна и първична потребителска стойност и това може
да се разпознае и в най-светските форми на служенето на красотата.
Когато се появява първото действително революционно възпроизводително средство – фотографията, изкуството вече чувства приближаването на кризата, която след още сто години е вече очевидна. То реагира с доктрината „изкуство за изкуството“, представляваща теология
на изкуството. От нея произлиза една направо негативна теология под
формата на идеята за „чисто“ изкуство, което отхвърля не само всяка
социална функция, но и всяко определение за изкуство посредством
сюжета. В началото на 50-те години на миналия век голяма част от специалистите, занимаващи се с теорията на културата, обявяват появата
на един заплашителен, според наблюденията им, феномен – нарастващата консумация на материални блага и всякакъв вид продукти, с които пазарът владее мечтите на хората.
Началото на популяризацията на културата дава Америка с появата на холивудската филмова продукция и създаването на най-големите радио- и телевизионни мрежи. Социологът и кинокритик Дуайт
Макдоналд въвежда термина mass culture. „Понякога я наричат ‘популярна култура’, но аз смятам, че терминът ‘масова култура’ е по-точен,
тъй като нейна характерна черта е това, че тя единствено пряко представлява предмет за масова консумация подобно на дъвката“ (Макдоналд 1964). От симбиозата между симптоматиката на името му и едноименната верига за бързо хранене се ражда и метонимията метафора
„макдонализация на културата“ – т. е. уеднаквяване, вкарване в матрица, рентабилност, масовост, калоричност, неполезност, атрактивност.
Сетивните и телесните функции закърняват.
Според теоретика Макдоналд тази култура се фабрикува от хора
на бизнеса, които подкопават културния елит в обществото, а нейната
публика е от пасивни консуматори, чието участие е ограничено до избора да купят или не продуктите на „кича“. Една подобна критика, но
по-малко радикална в своя негативизъм и по-задълбочена в анализа
си, е формулирана от Теодор Адорно. Той и Франкфуртската школа ос-
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ъждат индустриалните общества и „административния свят“. Въпреки всичко в епохата, която похабява все повече и повече ценностните
представи за религия и морал, обществото има нужда от нова форма
на социално общуване, която да удовлетвори необходимостта от естетическо наслаждение. Макар че Адорно е откровен песимист по отношение на популярната култура, в някои свои статии той приема за
възможно чрез нея да се появят някои артистични качества. „Бихме
идеализирали миналото, ако допуснем, че някога изкуството е било напълно ‘чисто’, че майсторът се е интересувал от вътрешната логика на
творбата си, а не от ефекта ѝ върху зрителите. Театралното изкуство
особено не може да се отдели от реакциите на публиката. Обратното,
дори и в най-тривиалния продукт на масовата култура се запазват следите на естетическата претенция, че то е нещо автономно, свят в себе
си“ (Адорно 2001: 188). Ясно е, че популярната култура поставя акцент
върху психологическата адаптация на изкуството. Макар че, за да усъвършенства този свой терапевтичен характер, тя често подминава и
дори презира естетическите призвания на изкуството като мисъл и
знание, очароване и вчувстване.
Върху положителния ефект на забавлението чрез популярната
култура разсъждава и френският социолог и философ Едгар Морен.
В „Духът на времето“ (1995 г.) той говори за една нова култура, реализирана благодарение на пресата, киното, радиото, телевизията, която носи в себе си фантастично разнообразие: тя се адаптира успешно
към поликултурната реалност и в този смисъл популярната култура не
само се противопоставя на културната сфера на елита, но успява и да
я имитира.
Ясно е, че забавната културна конфекция предлага възможности
за психологическа отмора. Зад тази констатация съществува и едно
друго разсъждение върху многообразната функционалност на естетическата сфера, а именно грижата за предаването на знания, както и
доверието в естетическата отговорност, която мисли комплексно върху
идеята за красотата. Такова отношение продължава отвъд елементарното удовлетворение на човешките чувства и емоции, за да формира
един теоретичен корелат, който развива възможностите на изкуството като познание. Важно е да се отличават символите на популярната
култура. Те са обекти с интелектуално съществуване, които служат за
референции на различно разположени във времето интерпретации.
Когато една кино- или театрална продукция разсъждава върху традиционни текстове или универсални идеи чрез модерни артистични ви-
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зии, знаем, че популяризирането се осъществява като вид натрупване
на естетически опит, то е медиатор на нечия промисъл. В киното това
са имената на популярни режисьори (а популярността не влиза в сблъсък с високото изкуство): Федерико Фелини, Микеланджело Антониони, Жан Люк Годар, Фасбиндер, Куентин Тарантино, Стивън Спилбърг,
Франсис Копола и др. Тяхното изкуство е събитие, което общува със
своята публика чрез арт аргументи, белязани с неповторимост. Високото изкуство предлага уникати. Което не означава, че му се отказва популярност. (Защо тогава се изключва и обратната вероятност?) Социалната реалност в съвременното общество е нюансирана. Тя е сложно
преживяване, което налага необходимостта от легитимност за онези
форми на изкуството, с които човек изживява персонално спасение от
принудите на професионалната и семейната сфера. Ежедневна е нуждата на човек да изрази своите желания и качества, които да придадат
важност на съществуването му. Този екзистенциален проект, основен
за популярната култура, защитава правото на съществуване на всеки
сюжет, положен върху идеята за индивидуалния избор и сбъдването
на проекта за щастието. Какво обаче води след себе си тази свобода
на избор? Изчезването на идеологическата поляризация капитализъм – комунизъм и краят на студената война изложиха всички страни
от бившия комунистически блок на един друг вид културна манипулация. Появи се една подчертана екзалтация към забраненото и желание
за копиране на Запада, западния фейс и американския стил на живот.
Неслучайно Едгар Морен дефинира понятието „звезда“ именно под
въздействието на американските фабрично-културни модели. Ясно е,
че светът вече се е превърнал в глобално село, в което, въпреки класите, расите и кастите, се консолидират едни общи представи за красотата и успеха, на които робуват модните икони. Те пък са проекции на
масовите мечти за успех. Така високите и русокоси красавици и красавци Никол Кидман, Мадона или Брат Пит ще се превърнат в идеал за
красота – женска и мъжка – дори в Япония или пък Зимбабве. Русата
коса, ослепително бялата кожа и високият ръст на изваяното в пропорции атлетично тяло ще работят по формулата на физическия, а значи –
социалния успех и сред „жълтата“ раса, и на „черния“ континент. Това
се случва във „фабриката на мечтите“ – масовата култура, на нейната
витрина, в приемния ѝ салон, наречен телевизия. Една от най-добрите
дефиниции, дадена за културата, принадлежи на големия испански философ и социолог Хосе Ортега-и-Гасет. В свое есе той казва: „Културата
е онова, което ни спасява от житейското корабокрушение, онова, което

50

Евдокия Борисова, Фатме Палова

помага на човека да живее, без животът му да изглежда безсмислена
трагедия или пълен провал“. И кой, ако не именно тази култура, която
разчита на метонимията, на съкровения разказ, посветен на личното
и всекидневното, разказ, който увенчава съдбите на героите (с които
отдавна сме се идентифицирали) с венеца на постигнатото щастие? Доверието е изцяло гласувано на мелодрамата.
Мелодрамата (от гръцките думи за мелодия и драма) е този жанр,
към който могат да спадат произведения на различни изкуства (литературни творби, телевизионни сериали, широкоекранни филми, музикални и пр.) и който се характеризира с пресилен драматизъм, шумна
изява на чувствата, известна повърхностност и даже кичозен ефект.
Мелодраматизмът търси моменталния емоционален отговор у адресата си и често разчита на много стари и добре използвани схеми, с които
да изтръгва усмивки и сълзи. Типични за жанра са латиноамериканските сериали, известни още като „сапунени опери“. Но и режисьори
като Педро Алмодовар например съвсем целенасочено използват в работата си стилизирани форми на мелодрамата.
Като оформен театрален жанр мелодрамата триумфира през
1800 г. Акумулирането на творби в тази категория става през епохата
на Просвещението. Анри Льофевр твърди, че баща на мелодрамата е
Дидро с пиесите си „Баща на семейство“ и „Незаконният син“. Интересното е, че той е и първият ѝ теоретик (тук не говорим за аристотелианските претенции на този жанр да бъде априори по отношение на
представата за сцена и за изкуство). Това насочва изследователското
внимание към тенденциозността, която бележи зараждането и лансирането на жанра – именно в епохата на Просвещението. В театъра на
ХVІІІ век се появяват редица „демократични“ жанрове – буржоазна
(гражданска) драма, домашна трагедия, частна трагедия, сълзлива комедия, сериозна комедия, сантиментална драма. Всички те са обединени от изискването за етично и емоционално участие на публиката.
Скъсяването на дистанцията между изкуството и неговия възприемател е най-значителното постижение на Просвещението. Действието
вече не се развива върху политическата и социалната сцена, а върху
сцената на душата. Добродетел, Интерес, Сърце, Нещастие, Чувство са
мелодраматичните авторитети, и разбира се Съдбата и Наградата за
страданието са задължителните нейни елементи. Мелодрамата предизвиква сълзи, за да ги пресуши в края чрез добрата вест, че героят няма
да бъде жертван, че изгубеният е намерен, мъртвият – възкръснал, самотният – намерил своята половинка.

Турските сериали на българския телевизионен екран. Пир или пиар по време на криза?

51

Елементите на мелодрамата обобщава Дидро в „Похвално слово
за Ричардсън“:
1. Читателят неусетно взима участие, намесва се в разговора, одобрява, порицава, възхищава се, изпада в ярост, негодува.
2. Мястото на действието е светът, в който живеем, основата на
драмата е истинска… характерите са взети от самия водовъртеж на живота.
3. Хората се делят на две групи: наслаждаващи се и страдащи.
4. Подробностите са интересни, защото са верни, …карат да изпъкнат страстите и рисуват характери, според които истината е истина,
лъжата – лъжа…
5. За постъпките на персонажите се спори така, сякаш става дума
за реални факти.
Мелодрамата е онзи ефикасен жанр, който Дидро търси, за да измести класическата трагедия. Но появата ѝ не може да се обясни единствено с оприличаване или противопоставяне на друг жанр. Защото
тя съдържа в себе си и друг тип авторитети, дошли от територията на
вълшебното – Изпитанията, Съдбата и Възнаграждението. Дори Бог се
проявява като функция на тези три елемента. А героите в мелодрамата
могат да се впишат в седемте типа, дефинирани от Проп: Антагонист
(вредител); Дарител; Помощник; Царкиня и нейният Баща; Отправител, който мотивира отпращането на героя и играе роля на съединителен момент; Герой (търсач и жертва) и Фалшив герой с лъжливи
претенции. За да стане ясна аналогията, ще разгледаме два от най-популярните турски сериали на българския екран – „Перла“ (Gumus) и
„1001 нощи“ (Binbir Gece).
Сюжетът на „Перла“ се развива около съдбата на Инджи Доган.
Оригиналното ѝ име е Гюмюш – от тур. „сребро“, а името е алегоричен
топос, знак, митологизиращ красотата и изключителността на героинята (в източната традиция среброто е ценностен ориентир, свързан
с красотата и изключителността на женското присъствие, с лунарния
мит, със свещеното). В българския език липсва подобен ценностен еквивалент, за разлика от приказно-митологичната перла (което означава девственост, невинност, много висока цена, единственост). Героинята ще бъде преименувана (съвсем български е този похват – и в
културния, и в зловещо идеологическия исторически параметър!), за
да се тривиализира и фонетично новото ѝ име „по български“ – това е
и името на сериала. Гюмюш е трудно произносимо, звучи неприсъщо,
даже смешно, а Инджи звучи музикално, героично, красиво, почти „по
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американски“. Рецептата на Морен работи на сто процента при американизирането на балкански „родни“ типажи – красиви (а красотата на
героите е заложена в изцяло традиционните балкански представи за
женска и мъжка красота – прелестната брюнетка с топли кафяви очи
и русокосият синеок красавец), съвършени в своята интелигентност,
амбиция, избраничество.
И така, Инджи е бедно момиче от малък град, чиито родители са
загинали при пожар. Тя е отгледана от баба си Сафие, към която силно
се привързва. (Вълшебната старица – Вещицата и Красавицата, обединени от общо дело и кръвна връзка и обвързани с акта на инициацията.) Животът на Инджи се променя драстично от телефонно обаждане,
от което научава, че е одобрена за снаха в богатото и известно семейство Шадоглу, притежаващо голяма дизайнерска фирма в Истанбул.
(На Героинята е даден съдбовен шанс, вълшебен дар и тя тръгва на
път.) Инджи от малка харесва Мехмет Шадоглу и е щастлива, че той я е
забелязал и избрал за съпруга. (Мотив за излъганото очакване, заблуда, която трябва да бъде разсеяна.) Оказва се, че Мехмет e бил влюбен
в Нихан, която чака дете от него. Съдбата обаче ги разделя – Нихан
загива в автомобилна злополука, което сломява духа на Мехмет. Той се
отдава на пиянство и не може да се възстанови. След месеци Мехмет
все още не се чувства добре. За да го свести, главата на семейството,
дядо му Мехмет Фикри, го жени за Инджи. (Героят и Мъдрият Старец,
който едновременно играе ролята и на генератор на действието, и на
Вълшебен помощник, също са обединени от силата на общата кръв.)
Мехмет не проявява интерес към Инджи, а най-добрият му приятел
Онур също не я одобрява. Близките приятели на семейството – Осман
и дъщеря му Кадер, приятелка на Инджи от детството, са стъписани
от пристигането на Инджи. Кадер също е влюбена в Мехмет. (Около
фаталният красавец Мехмет се изгражда сложна фигура от любовни
многоъгълници – много са съперниците за сърцето му – Берин, Дерин,
Нихан, Кадер и пр., но Инджи ще надделее над всички.) Майката на
Мехмет – Шереф (Злата Магьосница, Царицата Майка, Съперницата),
не е доволна от присъствието на простодушната плебейка Инджи вкъщи и често крои интриги срещу нея. На сватбата Мехмет избягва, което
докарва инфаркт на баща му Ахмет и той е принуден да се пенсионира.
В крайна сметка Инджи и Мехмет се венчават. Бахар, братовчедката
на Мехмет, амбициозна млада дама, която е готова на всичко заради
работата си, също не обича много Инджи. (Много бързо обаче от Антагонист Бахар ще се превърне във Вълшебен Помощник.) Но сестрата
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на Мехмет – Панар – много я харесва. (Тя е класическият Вълшебен
Помощник, Сестрата на Принца.) Тя е талантлива художничка, явно
бунтарката в семейството, която се връща вкъщи след дълго отсъствие
в Америка. И… попада в капан – капана на родовите връзки и волята
на Дядото. По-нататък става ясно, че Панар има дете – Дефне, за което
никой не подозира и всъщност е от приятеля на Мехмет – Онур. (Двамата верни Побратими почти се скарват заради тази история.) Предателят в семейство Шадоглу е зетят – Тарък (Класическият Злодей),
женен за Гюлсюм (Добрата Фея, която приема единствена безрезервно
Инджи), лелята на Мехмет. Тарък също не обича Инджи. Причинява
ѝ много неприятности, но в крайна сметка е арестуван в резултат от
разкрития заговор и финансови машинации срещу родовата фирма на
Мехмет Фикри. Тарък е човекът, който разкрива на Бахар и брат ѝ Берк,
че майка им и баща им не са катастрофирали, а са се самоубили (заради
прелюбодеянието на майката – оказва се, че Бахар не е от кръвта Шадоглу, а е извънбрачно дете – класически мелодраматичен мотив!). Тарък
има и извънбрачно дете – Доуш, което всъщност Гюлсюм приема покъсно като свое (Добрата Мащеха), тъй като тя не може да има деца, а
майката на Доуш е болна от рак. Тя обаче чудотворно се излекува, прозира истината за тъмния характер на своя обичан Тарък и го напуска.
„Излишните“ персонажи са отстранени от действието веднъж завинаги. Не след дълго Гюлсюм намира щастието в лицето на своя отдавнашен съученик Левент, с когото случайно се среща. Той е вдовец. Малко
трудно, но все пак успешно тя е приета като съпруга и втора майка (отново Добрата Мащеха) на непокорната му дъщеря. Всички заминават
за Англия, където Левент получава нова фирмена длъжност и кариерен
шанс. По същия начин сюжетът се освобождава от ненужния Ахмет
– бащата на Мехмет, който намира истинската любов, напуска Шереф
и емигрира в Австралия. Нихан пък се оказа жива. Тя е оцеляла по чудо
в катастрофата, но тъй като е в инвалидна количка, изчезва в Германия
при леля си, за да не се намесва и да проваля живота на любимия мъж.
Оказва се, че погребението ѝ е било инсценирано, а гробът (над който
Мехмет пролива горчиви сълзи) – фалшив. Тя има и дете от Мехмет.
Това ще предизвика доста проблеми във връзката на Мехмет и Инджи.
След скандал в къщата Инджи бяга, но Мехмет я открива и разказва
истината за Нихан. Така двамата постепенно се опознават и обикват.
Онур и Бахар, вече бизнес дама и омъжена за журналиста Гьокхан,
също започват да харесват Инджи. Следват, разбира се още много перипетии, любовни триъгълници, узнавания, убийства, съдебни проце-
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си и затвори, оправдания, сълзи, деца, сватби, разводи и пак сватби…
Накрая всички истории се събират в един щастлив финал – разбира се
след години, сред много деца, в същата стара и красива, голяма родова
къща на брега на Босфора, събрала всички Шадоглу под покрива си.
Почти точно в схемата на Дидро се вписва и „1001 нощи“. Мястото на действието е светът, в който живеем, основата на драмата е истинска, характерите са взети от самия водовъртеж на живота. Градът, в
който се развиват основната част от събитията, Истанбул, е на по-малко от стотина километра от южната ни граница. Посещавали сме го,
вероятно нееднократно. Винаги можем да го видим отново. Шехерезада е сираче, отгледано от леля си (както често се случва в приказките и
нерядко в живота). Получава добро образование, омъжва се щастливо,
макар че родителите на съпруга ѝ не я приемат, но както в истинския
живот, образованието и талантът не са стопроцентова гаранция за успех и още по-малко – за щастие. Героинята загубва мъжа си и остава
сама с малкия си и при това тежко болен син. Една след друга следват
екстремни ситуации, но и те са „истински“. От реалността ги отличава
може би единствено твърде високата честота и изключително голямото
струпване на всички беди върху един от персонажите. (Нали знаем, че
най-остроумните и невероятни сюжети ги пише животът!) И болестта
на детето, и невъзможността на майката, заради отказа на свекъра да
помогне, да се справи с намирането на средства за операция, и условието, което работодателят ѝ поставя, за да даде парите – всичко това
е възможно „да се случи“, нещо повече, всичко това „се случва“ около
нас и в наши дни. Предадено е с почти репортажна точност и изчерпателност, непосредственост и искреност… По аналогия с житейските
обстоятелства. Липсва само красивата лъжа. Фикшънът. Фигурата на
мисълта, метафората. А нали това именно е природата на изкуството?
В мелодрамата „подробностите са интересни, защото са верни, …карат да изпъкнат страстите и рисуват характери“, твърди Дидро. Всичко, което преживяват героите, са нещата, случващи се около нас. Но и
нещо твърде важно за положителния прием на сериала: тук присъстват
основните типове, изведени още от Етиен Сурийо в изследването му
„Двеста хиляди драматургични ситуации“. Бихме могли ясно да очертаем границите между Представителите на желаното добро – възрастното семейство Евлияоглу, благородния борец за доброто – Шехерезада, Антагонистите – Бурхан в началото, Еда, бившата годеница на
Онур, представителите на конкуренцията в бизнеса; Арбитър, свързан
с доброто, и Помощник – съдържателят на квартален клуб Мерт, на-
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пример. Но, рисувайки тази схема, рискуваме да се плъзнем по нея и
да не забележим, че всъщност е налице едно твърде добро уплътняване
на характерите и тяхното представяне в развитие. Истината е истина и
лъжата е лъжа. Но почти няма персонаж в сериала, който от началото
до последната серия да е само добър или само лош. За разлика от латиносериалите, които разиграват почти кукленотеатрални спектакли,
само че с живи герои с черно-бели характери, турските сериали искат
да огледат живота в неговата цялост и пъстрота. Любовта променя
Онур и го превръща в меланхоличен романтик, при все че е известен с
фразата „Приятелю, не вярвай на жени“. Животът променя Бурхан и го
довежда до извод, съвършено нехарактерен за ориенталската психика:
„Досега се месихме на децата си и сгрешихме“.
Противно на приказните сюжети, ако поставим знак за равенство
между мелодрама и сериал (и то конкретния сериал „1001 нощи“), царкинята е заместена от принц. Принцът в нашия случай е богат истанбулски строителен предприемач и един от най-желаните ергени в мегаполиса – Онур Аксал. Между другото името Онур на турски означава
„чест“. (Това означава обаче и на френски, италиански, испански. Оноре
е име на герой, любовник, мъдрец, разказвач, обаятелен чаровник, мъж
на честта, комуто се отдават почести…) Можем да кажем, че в сериала
има известно инвертиране на приказната структура, където за ръката
на принцесата се бият юнаците от народа. Тук за сърцето на принца
се състезават обикновени в своята необикновеност девойки. Какво е
това – натрапчив еманципатски сюжет в стил „а ла турка“? Защото пак в
отличие от приказките творбата е многопланова и са разказани историите не на една, а на няколко любови: Онур – Шехерезада; Бену – Керем;
Али Кемал – Джансел; Мерт – Мелек, а защо не и Еда – Ахмет. Резонно
е да очакваме в такъв случай и че вместо с бащата на царкинята ще се
срещаме с майката на принца. Така е впрочем и в „Перла“ – Мехмет и
майка му Шереф оглавяват семейството. В патриархалните общества
обикновено силните са майките. Проблемите обаче винаги възникват,
когато вместо мъдрите съвети на Дядото командва себичната логика на
Майката! Персонажите стриктно следват своите функции и те са аналогични на тези, изведени от Проп по повод на приказката. Ситуациите
са много и разнообразни, но биха могли също да бъдат класифицирани
в духа на Льоброн като: 1. Омраза в няколко разновидности. Породена от ревност е например омразата на Еда и към Шехерезада, и към
Евлияоглу; породена от корист е омразата на Периде към Шехерезада в
началото, когато се страхува, че подобна връзка ще се окаже пагубна за
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имиджа на консорциума и по този начин ще бъде атакувано богатството на сина ѝ. Користна е омразата между двете враждуващи групировки в строителния бранш. 2. Прелюбодеяние – онази „черна нощ“, в която Шехерезада „плаща“ лечението на Каан, но която после се превръща
в почти непреодолимо препятствие пред любовта им с Онур; връзката
на Али Кемал и Джансел или на Фюсюн и художника. Всъщност точно
това, последното, е същинското прелюбодеяние, породено не от любов, а от желание за мъст и може би затова го разрешават авторите
по такъв начин – разкаялата се Фюсюн убива любовника си, излежава
присъдата за това и се връща в семейството, за да се грижи за четирите
деца. Въпрос на чест… Може би в този сериал всички герои заслужават
да се наричат Онур? Особено жените – ако и това да е невъзможно. 3.
Раздяла – това често се случва в мелодрамата; раздялата приема вид на
смърт и обикновено отключва последващите действия. В конкретния
случай смъртта разделя Шехерезада от първата ѝ любов и пръв съпруг
Ахмет и става причина тя да търси работа във фирмата на Онур Аксал.
Интересни в проследяването на фабулата са още няколко раздели – на
Али Кемал и Фюсюн (на български – Фюсун), която тръгва от извънбрачната връзка на Али Кемал, преминава през изневярата на Фюсюн,
през брака на съпруга с алчната братовчедка от село; пречистила душата си в затвора, Фюсюн се връща, за да изживее за втори път любовта
към съпруга си. Като по учебник е средата, в която се развива действието: управляваща класа, управлявана класа и артистична среда. Тук
артистичната среда е всмукана в останалите, доколкото и Шехерезада,
и Бену са част от нея. Структурата на мелодрамата е кръгова – нещо, за
което ценителите на „високите“ жанрове често я критикуват. Защото
това предполага по-голяма доза статичност, подсилвана между другото
от честите ретардации и ретроспекции в хода на композицията.
По правило в мелодрамата – но особено в турската! – важна роля
имат децата. Те са естествен завършек на любовната връзка, но и найчесто около тях се завъртат главните интриги във фабулата. В „1001
нощ“ децата са няколко – Каан, син на Шехерезада, познава биологичния си баща само от разказите на майка си. Каан е и този, който в последната серия намира Онур и събира семейството. Детето, наследникът,
продължителят на рода е важна брънка в повествователната верига на
мита, легендата, приказката – това е същността на родовата екзистенция. И любовта, и бракът се мотивират от раждането на дете. Милюфер
е дъщеря на Онур от бившата му годеница, но героят не подозира за
съществуването на тази дъщеря години наред. Нейната поява създа-
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ва множество ситуации в развитието на действието и става причина
за невероятни недоразумения. Още едно дете има съществена роля за
случващото се на екрана – Омут, извънбрачният син на Али Кемал от
красивата Джансел. Около него се изграждат няколко интересни характера, например: шофьорът на Онур – беден младеж от покрайнините,
но изключително почтен и отговорен; самият Али Кемал – вятърничавият богаташки син, израсъл в сянката на талантливия си брат и със
самочувствие на вечно недооценен и пренебрегнат. Пак покрай малкия
Омут се запознаваме със свекъра на Джансел, дребен занаятчия, за когото обаче чест, доблест, човещина не са само книжни понятия.
Говорейки за структурата на творбата, няма как да не споменем
Съдбата и нейната функция в развитието на действието. Тя оставя Шехерезада сираче, тя отнема бащата на Каан и нейната първа любов. Тук
е мястото да кажем няколко думи за Бащата на царкинята. В нашия
случай така зададената от Проп функция в морфологията на приказката е възложена на Периде – майката на Онур, която създава доста
проблеми и без чието присъствие драмата просто не би била същата.
Характерът на Периде има своето обяснение с изживяното на младини
и натрупаната болка и омраза. Зрителят вероятно може да разбере постъпките ѝ, но трудно би могъл да оправдае повечето от тях.
Благородните борци за доброто в сериала са няколко, като на първо място това е Шехерезада. Някъде там, извън случващото се на екрана, героинята се е превърнала от бедното анадолско сираче в горда, образована, силна, еманципирана европейка. Без, разбира се, да изневери
на ценностите си. Тя уважава патриархалните разбирания на околните,
приема като свое семейството на съпруга си и живее с техните проблеми въпреки лошото отношение, на което е подложена в началото. Два
свята си дават среща в една душа. От една страна, това е обикновеното
момиче от народа, чийто живот е подчинен на нормите в обществото.
Шехерезада (в този порядък – и Инджи) може да бъде мила и загрижена, може да уважи желанията на свекър и свекърва, така както патриархалната и особено традицията на Ориента го изисква, но в същото
време не допуска вмешателство в интимния си свят и с гордо вдигната глава отминава, когато са засегнали честолюбието ѝ. Интересен е
и образът на Онур. Строителният предприемач е израснал в сложно
семейство. Баща му има извънбрачна връзка и доста късно майка му
проумява, че е робувала на фалшив морал и това вероятно по-скоро е
отблъснало съпруга ѝ; всепоглъщащата обич към сина, която трудно
допуска друга жена до него, слага отпечатък върху целия му живот. И
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като че ли това не стига, а се налага да преживее предателството на
годеницата си, от която, късно ще научи, му се ражда дъщеря. Това е
Онур в момента, в който го среща Шехерезада. „Приятелю, не вярвай
на жените“ е максимата, която го ръководи в отношенията с другия
пол. Но любовта за него е своеобразен катарзис. Младият мъж се променя и в този точно момент преминава в лагера на борците за доброто.
Бену, Керем, Мерт също не са еднопластови характери, но за нуждите
на структурния анализ бихме могли да ги причислим към тази категория. Борци, които обаче надмогват шаблонизаторите си.
И така, мелодрамата намира своето естествено продължение в
телевизионния сериал. Тя реализира сюжетните си решения във формули: „успехът на неудачника“ (в „1001 нощи“ и „Дъждовно време“);
„отмъщението“ (в „Цвете от изтока“, „Клетва“, „Незабравима“, „Цената
на живота“); „тържеството на човешките чувства“ (в „Перла“, „Сълзи
над Босфора“, „Любов назаем“, „Гордата Аси“). А реализацията на идеите става в среда, близка на телевизионния зрител от Турция и съседните ѝ страни. „Хората гледат, защото филмът разказва техния живот.
Зрителят се идентифицира с героите, живее в историите от филма.
Свързва екранния живот със своя собствен“ (Сегер 1984: 52). Линда
Сегер – специалист по екранните сюжети-сценарии в Холивуд (теоретик и практик – а това означава, че може да ѝ се вярва) – обича да говори за „универсалната идея“. Много от филмите, които имат успех, са
построени върху идеи, засягащи всички слоеве на населението. Те не
зависят от възраст, пол, имуществен ценз, расови и други признаци.
В тях има нещо, което просто задължава зрителя да ги гледа. Именно
това Сегер нарича „универсална идея“. „Успехът на неудачника“ е такава идея, защото почти всички, независимо от произход и социално положение, са били в ролята на такъв неудачник и са имали или са искали
да имат успех. Това е идеята за образа на Шехерезада (“1001 нощи“)
и Сабиха и Галиб (“Любов назаем“), подобна е концепцията на образа
на Инджи-Пепеляшка (“Перла“). Много по-сложно обаче са построени
образи като тези на Лейля и Неджля, Седеф, Ферхонде, Митхад, Али
Ръза и Хайрие от „Листопад“. Заслугата е на Решат Нури? Едва ли…
„Листопад“ е най-награждаваният сериал в Турция. През 2007 г. получава четири награди за най-добър сериал, включително за най-добра семейна
драма. През 2008 г. е удостоен с пет награди за най-добър сериал, както и с награда за оригинална музика. Двама от изпълнителите на главни роли – Халил
Ергюн (Али Ръза Текин) и Бену Йълдъръмлар (Фикрет Текин) – са отличени
за най-добри актьори на 2008 г. И през 2009 г. „Листопад“ печели награда за
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Как се пише сценарий на телевизионна мелодрама? На семейнородова сага? „Да се напише добър сценарий не е трудно – твърди Линда Сегер, – ако имаш добра идея, ако вече си измислил историята, не
е трудно да я пренесеш върху хартията. Нужни ти са малко умения и
талант“ (Сегер 1984: 52). Съществуват елементи, които могат да превърнат всеки сценарий в „снимабилен“; елементи, които трябва да се
проанализират и използват. Естествено всеки оригинален сценарий си
има свои проблеми и е невъзможно да се даде универсална рецепта за
поправяне на всеки сценарий. Творческият процес не е математическа
задача, затова формули и правила, които да се използват механично,
няма. Но професионалистите знаят, че има идеи, свързани с продължителност, с развитие на художествената идея, с производствени загуби, с
конюнктура и т. н., които трябва да бъдат отчетени. Композицията на
драматичното произведение, без значение дали е древногръцка трагедия, пиеса на Шекспир или неделно телевизионно предаване, се базира
на една и съща триелементна структура – начало, среда и край, т. е. завръзка, развитие, развръзка. В голямата част от театралните постановки триелементната структура е крайно опростена: в края на първото
действие свършва завръзката, в края на второто – развитието, в края
на третото – кулминацията и развръзката. В телевизията съществува
и т. нар. изкуствено прекъсване на действието с рекламна цел, освен
това сериалността предполага разтягане във времето и даване на относителен завършек на всеки епизод, но и добрите телевизионни спектакли запазват триелементната си структура. Макар във филма да няма
антракт, и там триелементната структура съществува. Тя подпомага
неговата динамика. Всеки от трите елемента – завръзка, кулминация,
развръзка – има различно натоварване. Събитията, започнали в първия епизод и развиващи се в следващите, понякога сменят посоката
си в резултат на някакво странично, превратно събитие. Първите няколко минути от историята могат да се окажат най-важните. В голяма
част от сценариите проблемите идват именно от там. Завръзката е или
неясна, немотивирана, или недостатъчно концентрирана, или се „завързват“ какви ли не събития, но не тези, за които е разказана тази
история. Смисълът на завръзката е в това, да даде цялата необходима информация, за да започне историята да се движи. Какво диктуват
правилата на играта? Кои са главните герои? За какво се разказва? Какнай-добър сериал, а Халил Ергюн получава приз за най-добър актьор в главна
роля за 2009 г. Наградите са присъдени от най-авторитетните телевизионни
канали и списания в страната.
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во става? Това е комедия или драма, фарс или трагедия? За най-сполучливо се смята началото: завръзка с изображение, все пак това е филм,
а не радиопиеса. Повечето сполучливи филми се правят на принципа
на изобразителното запознаване. Още в началото ни показват мястото на действието, настроението, предметите – въобще интериорите и
екстериора, дори темата. „Перла“ започва с картина на заспиващ Истанбул. Виждаме къщата на Мехмет, където ще се развива голяма част
от действието и веднага след това – Мехмет и любимата му на пътя.
4,20 минути след началото авторите ни показват катастрофата и трупа
на „загиналата“ любима. А миг по- късно – тъгуващият в бара Мехмет.
Става ясна основната сюжетна линия – това ще е любовта в живота на
Мехмет. Този епизод обаче е все още част от експозицията – запознава ни с времето преди сегашността на героя. Същинската завръзка ще
бъде пристигането на Инджи като годеница в дома на Шадоглу. И понеже изображението има преимуществена роля в телевизионните саги,
в сериала „Перла“ запазена марка на екстериора е естественият пищен
декор на картините от Истанбул с изглед към Босфора – пристанището, преминаващите кораби и рибарски лодки, чайки и гларуси (задължителен романтически реквизит, апропо), изгледите към сутрешната
и вечерната Къскулеси (задължителният турски екстериор на всички
любовни филми заради алюзията към прословутата легенда за влюбената девица). Интериорите пък, макар и ограничени (главно с прочулата се вече в цял свят къща на Шадоглу, превърната в музей и активна
туристическа дестинация, сред най-посещаваните във Вечния град на
Изтока; също – сградата на холдинга и модните ателиета и магазини,
къщата на Инджи, изложбените зали на Панар, съдебните зали, в които
последователно попадат и Мехмет, и Инджи; домът на Панар и Онур;
вилата на Принцовите острови и пр.) – всъщност се оказва, че никак не
са малко. Множеството перипетии в този сериал създават усещането
на отвореност, за художествена концепция на филмовото времепространство. Допълнителни екстериори са и Кападокия, Афион, екзотичният далекоизточен остров. И всичката тази сгъстена, концентрирана
картинност – положена в един активен, действен, сюжетомоделиращ
диалог.
Значително по-трудно обаче се възприемат филми, започващи с
диалог. Защото очите по-бързо усвояват предлаганата информация от
ушите. Това разбира се не е задължително правило. „Така че най-добре
започнете с изображение. Дайте веднага да се разбере къде ще се концентрира действието и какво ще става. Разкажете на зрителя максимал-
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но възможното с това изображение“, съветва Линда Сегер (Сегер 1984:
52). Тя използва термина катализатор. Това е случката или събитието,
които дават рязък тласък на действието. Нещо се случва – катастрофа,
земетресение, смърт на близък, писмо от кредитор. Главният герой отива някъде, взема някакво решение и това е своеобразен тласък на понататъшното действие. Има три типа катализатори: действие, диалог,
ситуация. Винаги е интересно да се гледа добър филм. Той е интересен
преди всичко с неочакваните, парадоксални ходове и обрати в действието. Ако историята се развива праволинейно, без неочаквани обрати,
от катализатора до кулминацията, зрителският интерес закономерно
спада. Това е известно на сценаристи и режисьори на сериалите и понякога дори се преекспонират неочакваните обрати дотолкова, че стават
очаквани. Все пак в анализираните турски сериали са намерени оригинални идеи и те в никакъв случай не се отказват от боравене с традиционни киноизобразителни похвати: ракурс на камерата, глас зад кадър в монолог, мълчаливи кадри на едрия план (образите на разплакани
герои) на фона на една устойчиво повтаряща се песен – турски шлагер
за любовта; широк изобразителен план на камерата (изгреви, залези,
вълни, Босфора), каданс (забавен кадър) – спомени и пр. В живота на
Шехерезада от сериала „1001 нощи“ се появява бившата приятелка на
Ахмет, Еда, и именно това става причина за загубата на детето, точно
когато си мислим, че щастливият край е близо. Преди това се е появило
детето на Онур от бившата му годеница. И когато всички проблеми
са решени, идва моментът с узнаването – точно когато нещата трябва
стремително да тръгнат към естествената си развръзка, болестта рецидивира и рязко отклонява действието в друга посока. Всяко такова
превратно събитие изпълнява няколко функции: 1. Дава на действието
нова посока за развитие; 2. Поставя нови проблеми; 3. Заставя ни да се
мъчим в догадки; 4. Усилва риска; 5. Често кара героите да вземат някакво съдбоносно решение; 6. Дава тласък на развитието на действието
в следващите части; 7. Въвежда ни в нови обстоятелства и по нов начин
осветлява ставащото. Ако събитието е натоварено с всички тези функции, то е особено мощно.
Като правило кулминацията се случва малко преди края на сериала. (В „Перла“ последните епизоди протичат в болницата, където
Мехмет се бори за живота си, след като е нападнат от наемни убийци.
Разбира се, Инджи ще бъде неговият донор и ще го спаси.) Последващата развръзка поставя нещата по местата им. (С Мехмет оживява залогът за щастието.)
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Сидни Полак разказва, че почти всички сценарии, по които работи, са любовни истории. Любовната история често позволява да
се разкрият характерите в дълбочина. А те, както твърди Аристотел,
трябва да съблюдават четири условия: да бъдат благородни, съобразни, правдоподобни, последователни, а в техните постъпки и реакции
трябва да откриваме мотивационна логика, всичко в тях да се извършва по „необходимост или вероятност“ (Аристотел 1943: 82). Шехерезада е високообразована, самостоятелна – да не употребяваме клишираното вече еманципирана. Но пък прави впечатление, че еманципацията се превръща по социална дефиниция в лайтмотив на всички
турски саги. Другото положително клише на турските кинообрази и
характери е съобразността, по думите на Аристотел. Това означава
жената да е женствена, а мъжът – мъжествен, може би е въпрос на етнокултурни стереотипи? Във всеки случай и в „1001 нощи“, и в „Перла“, и в „Листопад“, и в „Клетва“определено липсват несъобразни – т.
е. женствени мъжки и мъжествени женски характери. Първо Панар
(която живее самостоятелно в Щатите и прави кариера на художничка, отглеждайки тайно и сама своята малка дъщеря – далеч от семейството и от нищо неподозиращия Онур), а след това – Инджи (която
се развежда с Мехмет, наема самостоятелна къща и сама се грижи за
Мелек, прави и собствена, независима дизайнерска кариера) – отстояват своята еманципираност. Еманципацията е успешно пародирана в
образа на Дийдем (жената на братовчеда Берг), която за кратко живее
като еманципирана, т. е. самотна жена и майка и Бахар. Тази радикална „еманципираност“ обаче бързо се изчерпва – схваната по-скоро
като мода (“Искам да говоря с Вас за развод – казва Бахар на семейния
адвокат г-н Уигар, – в нашето семейство това напоследък е модерно.“)
Финалът е безкомпромисен към подобни прекомерно западни модерни залитания, които не са за здравите турски патриархални нрави
– Инджи, Бахар, Панар и Дийдем се превръщат в примерни и кротки
съпруги и майки на много деца. Шехерезада е някаква странна смесица между европейка и отрасло в патриархалния свят на крайните истанбулски квартали момиче. Тя е изтънчена и горда до опърничавост.
Европейският възпитаник Онур не се е освободил напълно от духа на
Ориента, ако съвсем условно приемем, че изключителната ревност е
ориенталска черта. Условно, защото Отело не е ориенталец. И, ако човек се зарови, би открил и в литературата на Европа, и в живия живот
достатъчно примери за човешки трагедии по причина на това извечно
като любовта чувство – ревността.
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Когато говорим за сюжета на сценария, сме длъжни да обърнем
внимание на още един проблем – колко са сюжетните линии, всички ли
са необходими или можем да съкратим някоя, за да се концентрираме
около основната. А ако не – какво те допринасят за основната линия?
Явно е, че турските телевизионни саги се придържат към съвършения
Аристотелев принцип за разгръщане на заплетени фабули (най-хубавите – ги нарича той). „Ако вашият сюжет е добре конструиран, добре синхронизиран с фабулата, тогава имате добър драматичен сюжет,
който ще ви помогне да изразите идеите си“, пише Линда Сегер (Сегер
1984: 72). Най-често възникващите проблеми в сюжета и фабулата са
свързани със сложността на преходите и размиването на сюжетните
линии. В един момент историята престава да се развива. Историята губи своя „хребет“. Действащите лица говорят прекалено много и
не действат, събитията се развиват или прекалено бавно, или много
бързо, при което мотивацията остава неизяснена. Да се проанализира
това е особено важно в игралното кино, но с още по-голяма сила важи
за сериалите, чиято продължителност е значително по-голяма. Страничните сюжетни линии са нужни, защото така биха могли да станат
по-ясни характерите на героите. Например в „1001 нощи“ паралелно с
основната история – любовта между Шехерезада и Онур – се развива
в ретроспекция и историята на семейство Аксал. Това ни дава основание да видим в различна светлина както характера на Онур, формиран
в едно семейство, където са властвали фалшът и лицемерието, така и
да бъде обосновано поведението на майка Периде, която се стреми да
прогони всички жени от живота на любимия си единствен син, така
както тя самата е била отблъсната от любовта на живота си. Забежките
на Али Кемал до голяма степен мотивират поведението на родителите
му. Но и неговото поведение е донякъде мотивирано от родителските
отношения. „Добрият брат“ е бил Ахмет. На него са се доверявали, в
него е била надеждата на старите. Али Кемал се е чувствал пренебрегнат. За него винаги са се грижили като за непълноценен. Той има всичко освен любов. Родителската обич, поне според него, е обсебил Ахмет.
Съпружеската – тя е подменена от традицията родителите да избират
момиче за сина, защото те най- точно знаят коя е подходящата.
При конструирането на сценарийния сюжет на телевизионната
сага мелодрама в действие е впрегнат целият потенциал на античната, готическата и романтическата повествователна и драматургична
техника, като особено важни за него са етапите на преходи, узнавания, перипетии. Класическата наратология (А.-Ж. Гремас, Ц. Тодоров,
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К. Брьомон, Ж. Жонет, Р. Барт) говори за конструирането на простия
разказ като вид преминаване от едно състояние на равновесие в друго
на принципа: „устойчива ситуация – нарушаваща я сила – неустойчивост – действие на противоположна сила – възстановяване на равновесието“ (Тодоров 1985: 55). Но още Аристотел, по повод на поетиката
на драмата, настоява, че „хубавото се проявява във величината и в порядъка“, а обозримата композираност на фабулата обичайно се подчинява на „последователното развитие на събитията, … които … могат
да произлязат – по вероятност или по необходимост – преходи от нещастие към щастие или от щастие към нещастие“(Аристотел 1943: 83).
Въобще повествователните схеми на приказките, разказите, романите,
а оттам и – сценариите – работят като готови формули на човешките
поведенчески модели, способни да оживеят от една нова нагласа, провокация, причина, твърди Джоузеф Кембъл (“Героят с хиляди лица“,
1948 г.). Жолес също говори за твърди сюжетни схеми и въздействащ
потенциал, които обслужват и мита, и приказката, и легендата, сагата, буржоазния епос и пр. (“Простите форми“, 1930 г.). Проп още през
1928 г. обобщава отделните мотиви, конструиращи сюжета, наричайки
ги актанти (герои формули). Още в заставките на серийния филм ние,
зрителите, се запознаваме с героите актанти – в групов и индивидуален
портрет те минават пред очите ни, за да се превърнат нататък в сериите
в наши стари познайници. Стартът на същинското сюжетно действие
ни въвежда в света на героите: в тяхното семейство и бизнесотношения, но и в тяхното минало. Разбира се тук съвсем неформално говорим все пак не просто за литература, а за кино – в киносценария (при
това сериален) визуалната, словесната и музикалната образна система
работят в единение, в така наречената от Айзенщайн триединна полифонична връзка. А сценаристът, верен на природата на киното, създава, убеждава и внушава повече визуално и звуково, отколкото със
средствата на словесната реторика, разчитайки в огромна степен повече на асоциативността, отколкото на рефлексивността. Телевизионната
мелодрама обаче, обратно на очакванията, е прекомерно рефлексивен,
полемично-разказвателен, много „говорещ“ и „дебатиращ“ (бъбрив)
текст. Тук не работи принципът (от класическото художествено кино)
на ситуиране от две до шест повратни точки (turning points) в сценарийния сюжет като гарант за динамиката на действието. Защото то,
първо, е парцелирано (на множество – десетки, стотици епизоди) и,
второ, свръхразтеглено във времето. Докога и доколко може да бъде
разтягано? „Докато свят светува“ – отговаря буквално заглавието на
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иначе парадоксалния филмов сюжет на едноименния латиносериал от
далечното минало. Дръзко и красиво може да бъде разтяган сериалният сюжет до точката на своето пълно унищожение като текст – такъв
е сериалът „Дързост и красота“, впрочем най-печелившият проект в
историята на киното и телевизията въобще. Зрителите на и над средната възраст помнят неговото начало (живи са още гледалите първия му
епизод), но нямат никакъв шанс да доживеят (особено прехвърлилите
60 години) неговия финал. Актьорите пътуват, забременяват, напускат,
женят се и се развеждат, а после се завръщат отново на снимачната площадка – но филмът е жив; понякога дори умират, а с тях и техните герои. Така през 2007 г. смъртта на актрисата Дарлийн Конли (запечатана
десетилетия по-рано във филмовата лента „Птиците“ на самия Хичкок), изиграла Сали Спектра, принудително отстранява и героинята от
сериала. В този смисъл се обезсмисля усложняването на фабулата чрез
включването на прекалено много перипетии и оркестрацията на мотивите в сюжетното действие в някакви рамки. Действие, оказва се, вече
(особено след 600–1000-ния епизод) просто няма. И събитията започват „невнимателно“ да се повтарят. В този смисъл турските сериали са
твърде умерени с реалистичната си нагласа и аристотелиански усет за
мяра – за начало, среда и край. Също „както в живота“. Това е вълшебната лъжеметафорична формула на телевизионната новела сериал.
Морфологично мелодрамата, включително и сериалът сага, се
родее с вълшебната приказка. Типовете ситуации и персонажите схеми (актанти по Проп) в сериала мелодрама почти идентично повтарят структурата на приказката, на романа подлистник и хепиендът е
задължителен. А телевизионният зрител от началото на ХХІ столетие
очевидно има нужда от това – да се развлича, радвайки се и страдайки
с проблемите на героите. Това е нищо повече освен в малка доза воайорство и в голяма – оптимизъм, че все пак нещата (и в живота) могат
да завършват щастливо. Нещата от живота. Като на кино. Това е една
от причините, поради които от времето на „Робинята Изаура“ (първата
половина на 80-те години на ХХ век) та до днес (края на първото десетилетие на ХХІ век) подобни продукции се радват на небивал успех.
Всеки вид изкуство изисква хармония. Слушайки музика, разглеждайки картина или следейки сериал, зрителят изпитва желание да ги усети
като цяло. Различните форми на изкуството по различен начин достигат до собствената си цялост. В киното това се постига чрез повтарящи
се мотиви, обрати и контрасти. Ключова е функцията на музиката и
тя съвсем не е фон на събитията в една екранна мелодрама. Впрочем

66

Евдокия Борисова, Фатме Палова

априори жанрът изисква и музикално платно – а музикалната драма се
родее с opera seria (Стефанова 2002: 60) – ключов код на интерпретацията. Особено когато е правена от Али Карач: „1001 нощи“, „Сълзи над
Босфора“, „Любов назаем“, „Цвете от изтока“, „Листопад“. Издържана
в един общ европейски тон, но съхранила своето етнозвучене, особено с използването на характерни азиатски музикални инструменти
(саз, уд) или тяхната успешна електронна имитация музиката умело се
включва, за да подчертае настроението на героите, сложността на момента или просто да достави поредната наркотична доза естетическо
удоволствие.
Радващи се на изключителна популярност, турските сериали на
българския телевизионен екран се появяват в „правилното“ време на
криза, когато българинът има нужда да се потопи във вълшебството на
приказката, в един по-красив свят на истински, дълбоки чувства, който тържествува пред дребните житейски грижи. Ясно е, че в мелодрамата доброто винаги побеждава злото, макар и след дълги перипетии,
че героите са красиви, цветовете – ярки, характерите – категорични,
чувствата – преекспонирани; всичко е хипер, супер, в повече. Съвременната мелодрама, поднесена сериално и визионно обаче (специално
в посочения турски прочит на жанра), някак естествено се ориентира
към аристотелианския усет за правилност и целесъобразност на характерите, на емоциите, на житейските обстоятелства. Поне турските
текстове постигат тези, по жанрова презумпция, явни качества на мелодраматичния текст. В крайна сметка, мелодраматичните континууми
моделират утопии – така нужни и жадувани в родната ни телевизионна комуникативна ситуация, съзнателно режисирана в плана на риалити шоуто като антиутопия. Или животът ни, видян като гротеска.
Характеристиките на съвременната родна медийна пък и литературна ситуация като застаряване, разочарование, крах, ужас, несбъднати
желания, алиенация, срутване на утопии отработват своите модели,
повтарят стари, уж работещи в плана на високата култура схеми (но
схеми!), и все пак се усеща растяща носталгия по нещо друго. Имаме
пълна симбиоза в този план между медийното и литературното поле.
Всяка криза в литературата е криза в медиите, сега може би повече от
всякога. Литературата ни е в криза – значи и те са в криза. Балансът е
неприятен, но напомня, че литературата е преди всичко медия, а не непременно и само естетически обелиск, какъвто я изкарват рекламните
ѝ агенти и всички облъчени от рекламите им (Трендафилов 2009: 10).
„Пред прага сме на една нова криза, аналогична на тази с изчерпването
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на нефтените залежи и енергийните източници. Ще я нарека Изчерпване на залежите от смисъл. Да, до голяма степен това ще е глобална,
световна криза. Затова предвиждам страхотно бъдеще за литературата,
като произвеждаща смисъл. Нещо като алтернативен енергиен източник. Какво прави литературата, казано най-просто? Разказва истории
и с това отлага края (Шехерезада) и разширява света и собственото
ни ограничено време и тяло. Животът ни би бил обидно кратък без
нея. Какво още? Дава ни инструменти за интерпретация. Учи ни как
да мислим себе си и света, как да го разкажем, как да го четем. Литературата е бавна медия, за разлика от класическите и нови медии, но
смисълът, който тя дава, има важното качество траене. Бавното трае
дълго“(Господинов 2010: 15). Въпросът е не как ще оцелеят литературните сред сценарийните сюжети, обаче. И не кой образ ще надмогне
другия: визионният или фикционалният? Масовата култура поддържа
мечтите ни за живот „по американски“, твърди Едгар Морен. А турските сериали? Масовата култура затова е масова, защото обединява двете
универсалности – универсалността на елементарната емоционалност
и универсалността на модерността. Имагинерните герои на масовата
култура придобиват функции, които традиционно са изпълнявани от
семейството и предците – а това са любов, благополучие, личен живот, вечна младост, радост от настоящето… Дошло е явно времето не
друг, а турските сериали да ни възпитават в тоя дух. Интересът към
конвенционалното кино, към филмовите шедьоври постепенно запада
(Зонтаг 2010), но интересът на частното се увеличава. Той вече иска
живота на конкретния човек, а не на фикцията, която произведението
на изкуството му поднася. „Конвенцията, съществуваща от 25 века, че
аз ще ти разказвам нещо, а ти ще го преживяваш и ще му вярваш, май
започва да се разпада“ (Господинов 2010: 15). Дали в действителност е
така? Наблюдаваме масов интерес и тотален бум на сериалите за сметка
на риалити форматите? Т. е. човешкото желание за истории, за разкази,
работи в полза на фикционалната памет и на естетическото – не в елитарните му, разбира се, а в супершироките разтеглени граници на това,
което наричаме преживяване на световете, съградени по подобие, но
със съзнателната уговорка, че става дума за пренос, за не-истинност.
За красива лъжа. За интерпретация на въображаеми сюжети – макар
и жизнеподобни – „по вероятност и необходимост“, „такива, каквито
биха могли да се сбъднат“, както твърди Аристотел. Бъдещето на литературата, на белетристиката, на киното са метонимичните сюжети –
така излиза. Бъдещето на развлекателната индустрия са мелодрамата
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и телевизионният сериал. В епохата на семплото четене и мозаичния
подход към информацията за действителността; в ерата на съкратените издания и дайджестната научна информация за света; във времето
на тоталното обезценяване на добродетелите, приоритетите в човешкото общуване и обезсилването на традиционни обществени институции (семейство, казарма, училище, театър, клуб, кинозала, обществени
организации и сдружения, църква и пр.) се оказва, че ще ни възпитава
не друг, а телевизията. Модерната и постмодерната Шехерезада ще ни
разказва до безкрай. Ще ни дава необходимите познания за света, създавайки една ту злободневно-реалистична, ту желано-утопична негова
картина платно. Ще ни заставя да проникваме в дълбините на човешките отношения и в същността, в мъдростта на всекидневието. Ще ни
учи на толерантност и себепознание. Ще ни представя посредством
различните си (преимуществено мелодраматични) сюжети в криво огледало човешката душа и човешкия характер и ние ще се разпознаваме
в тези светове. Ще ни възпитава в нравствено-етични добродетели и
морални норми. И никак не между другото самата тя ще печели висок
рейтинг и пари. Ще работи за Пиара, а това означава – за каузата на
културата, на геополитическите приоритети, на държавността. Ще захранва икономиката и туризма. Ще разгражда бариери и предразсъдъци. Ще предлага със сълзливо-сантименталните си „приказки“ алтернатива на трудно смилаемите художествени разкази картини, но и на
зловещите и празни риалити и шоупрограми. Ще ни потиква да създаваме контакти помежду си и да бъдем способни на героични подвизи и
добродетелни жестове. Ще поражда просто поводи за общуване, теми
за разговор. Ще поражда амбиции и мотивация у всички нас, зрителите, за реализация, за постигане на успеха и щастието. Ще съумее ли да
постигне всичко това стъклено-плексигласовата физиономия на новата електронна Шехерезада? Зависи от нея. И от нас – зрителите, които
все пак винаги си оставаме преди всичко читатели.
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Културната пропаганда в печата
през Втората световна война
(Върху примери от вестник „Слово“)
Людмила Стоянова
Необходимо е да се връщаме към миналото си –
така, както и в личния живот, ако просто отстраняваме от паметта си някои трудни моменти, това не ни
позволява да живеем по-добре, обратно.
Цветан Тодоров
Между световните войни вестникът е доминиращ вид в българското медиапространство – киното едва прохожда, а радиото е още в
пелени. Театърът, литературата, музиката и живописта като главни агенти на културни събития стоят във фокуса на печата. Той естествено
отчита и ролята им за разпространяване на обществени идеи и насочване на обществения дебат. В междувоенна България десният всекидневен печат се стреми да се държи коректно към фактите от културната сфера, доколкото е възможно при темпераментния социопсихически климат в една южняшка балканска страна с перманентни групови
противопоставяния и борби, включително и на обидени и обиждащи
честолюбия даже в кръговете на интелигентите. Но това си остава печат, който поне по дефиниция знае, че фактологичното не трябва да
робува на идеологическото и особено в културните си сюжети се опитва да спазва правилата на журналистическата етика. Културните сътрудници на този печат са с огромна ерудиция. Те създават текстове с
характер, с бляскави интелектуални попадения.
И проправителствената, и опозиционната преса са всъщност
повече или по-малко дискретно амбицирани да моделират общественото мислене и преценка, включително и в сферите на естетическото.
Представянето на културния процес редакционните цедки практически филтрират според политическата ориентация на изданията. До средата на 30-те години пропускателният режим в десния печат е доста
по-либерален. Филтърът там става по-силен в навечерието и особено
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по време на Втората световна война, когато като мощна пропагандна
сила официалната преса в Царството бива поставена в услуга на управляващото прохитлеристко правителство. Тази преса мисли и вписва
художественото събитие в максимално идеологизирани концептуални
рамки. Когато обобщаваме, че през военните години културно-информационната активност на десния всекидневен печат се разгръща главно в синхрон с официалната държавна външна и вътрешна политика,
задължително трябва да добавим и факта, че в значителната си част
официалният културен живот в Царството е иницииран именно като
следствие и в подкрепа на тази политика.
Към края на юни 1941 г. в резултат на създадените геополитически прецеденти политико-административната система на България се
разпростира и върху Беломорието и Македония (Божилов и др. 1993:
697). В печата – в културната хроника и в публицистичните коментари
по въпросите на културата – с не по-малка настойчивост, отколкото в
политическите новини, прониква духът на онова драматично време от
пролетта на 1941 до есента на 1944, когато след изтеглянето на 30-и германски корпус тези земи със спорна историческа съдба остават под командването на българската армия. За тези земи България е вече воювала в три войни. Сега, в резултат на външнополитически лавирания на
двореца и правителството, ѝ е предоставена възможност по мирен път,
без да воюва с Гърция и Югославия, да ги интегрира в „старите предели“. Оказалото се (по-сетне) доволно злополучно присъединяване на
царството към Тристранния пакт е политическата цена, която страната
ще трябва да плати за опита за мирна ревизия на Ньойския договор.
През 1941 г. в рамките на българската държава са формирани
три нови области – Беломорска, Скопска и Битолска. Следесетоноемврийските академични истории на България вече отчитат, че на висше
управленско ниво е възприет „най-добрият подход към новите земи“
и че там „българската изпълнителна власт и администрация работят
ефективно“ (Божилов и др. 1993: 697). Правителството на проф. Богдан
Филов се стреми да интегрира „новоприсъединените земи“ не само в
административно и стопанско, но и в културно отношение. То не си
прави илюзии, че само с помощта на административните органи ще
може да управлява и да провежда политиката си там. Затова още от самото начало на присъединяването на Беломорието и Македония създава условия за възстановяване на дейността на българските културнопросветни институции и на Българската православна църква там. На
дейците на българската култура, на българското учителство и на бъл-
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гарското духовенство се отрежда голяма роля за подкрепа на българската власт, както и за избистряне на националното съзнание на онази
част от българското население, която е останала да живее тук след войните от началото на века в условия на жестока етническа асимилация.
Българската журналистическата гилдия също има свой значителен дял
в ангажиментите по осъществяване на тази важна политическа задача. „Новоосвободените земи“ са горещите сюжети, които буржоазният
военновременен печат обгрижва с особено внимание. Инициативността на културните редактори и сътрудници в случая е особено висока.
Писането за проявите в областта на изкуството и културата в Македония и по Беломорието те превръщат в директно политическо писане.
Възпламенени от национални надежди, текстовете им търсят и изтъкват единящи българите идеални цели и излъчват нещо от онази „религия на националния оптимизъм“, която Симеов Радев свързва с безвъзвратно отминалата Възрожденска епоха и последвалата я мечта за
Санстефанска България. Чувството за исторически реванш, обладало
журналистическите пера, ги прави напълно нечувствителни за всички
предупредителни сигнали, че в действителност е извършен само поредният неадекватен ход на българската дипломация.
По Беломорието, както и във Вардарска Македония, според свидетелствата на тогавашната преса, театърът е впрегнат в активна морално-патриотична агитационност. Мисията му е да контрира дългогодишната антибългарска пропаганда, упоритото разграждане на
българското етническо самосъзнание на местното население. Още в
началото на 1942 г. в статията си „Проблеми на театъра в Беломорието“
д-р Т. Константинов пише в „Слово“ (бр. 6075): „Между многото други
грижи на правителството, досежно нормализиране на живота в Беломорската област, трябва да се включи и грижата му за откриване на
Народен театър в някой от големите центрове на тази новоосвободена
българска земя… Известно е каква може да бъде днес ролята на Театъра, особено в тези обезбългарени през насилническия режим места, гдето българската реч е звучала като злокобен кошмар в ушите на
жлъчните и садистично жестоки довчерашни завоеватели…“
През първата половина на 1943 г. всекидневникът публикува серия емоционално превъзбудени репортажи от Беломорието на военния
си кореспондент Б. Хр. Ножаров. Редом с въодушевените обрисовки на
разгърналото се по тези места активно строителство и стопански подем,
солидно дотирани от държавната хазна, Ножаров с приповдигнати интонации описва и гастролите на Народния театър в Гюмюрджина, Со-
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лун, Сяр, Драма, Демир-Хисар и Кавала, като отделя впрочем доволно
място и на дейността на отново отворилите врати български читалища
и училища отвъд Пирина. В „Гюмюрджина. Град на българщината“ от
цитираната по-горе полурепортажна-полупътеписна серия Б. Хр. Ножаров е оставил ценни сведения за мисията на българския театър в „освободените земи“: „В скоро време Гюмюрджина ще процъфти и ще добие
физиономията на уреден български град, такъв какъвто трябва да бъде
като входна врата за българското Беломорие. Тук по почина на Гюмюрджинската градска община, читалището „Просвета“ и съюза на архитектите в България е основан градски театър на 28-ми септемврий 1942 г.
Съставът му е попълнен от даровити професионални артисти – членове
на Съюза на артистите. Театралният сезон е бил открит на първи ноемврий с българската драма „Майстори“ от Рачо Стоянов. От репертоара
на театъра досега са играни следните пиеси: „Скакалци“, „Дяволската
котка“, „Вампир“, „Скандал в рая“, „Рекушети на любовта“, „Борислав“,
„Целувка пред огледалото“. Театърът до 10 април е дал 96 представления,
посетени от 50 137 души, от които представления е получил приход 888
487 лева. Играни са 6 български пиеси и 8 чужди. Театърът е направил
три обиколки из Беломорието, като е посетил Ксанти, Драма, Кавала“.
Като не коментираме явното политическо късогледство на публициста относно бъдещето на „българската входна врата към Беломорието“, материалът му релефно откроява целенасочената и динамична оперативна културна политика на правителството на Б. Филов. А
и подкрепата, която тази политика получава от пресата. „Слово“ не
случайно ежедневно оповестява и програмата на представленията в
Скопския народен театър, в който също са командировани известни
софийски артисти и режисьори. Коментират се постановките и репертоарната политика (Антон Страшимиров, Тудор Муташеску, Шекспир,
Ник. Икономов, К. Христов, П. Волф) на този театър, актьорската игра,
режисьорските стилове и почерци. Вестникът прави това със същата регулярност и критическа компетентност, с която следи събитията върху софийските театрални сцени. Но и със солидни внушения за
нуждата от театралната рампа да бъде даден солиден отпор на рецидивите на „сърбоманията“ и защитена „българщината“. „Специалните
задачи на театъра в Освободените земи“ се нарича програмна статия в
бр. 6145 от 1943 г., в която са очертани политическите ангажименти на
българския театър в новите територии. Към нея е апликирано и твърде
показателно интервю с командирования от София директор на Скопския театър Стоилов:
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Открадвам от времето на г. Стоилов.
– Да ни съобщите нещо за предстоящата Ви дейност?
–	Имаме двойно по-тежка задача – знайно е от где почваме и къде
трябва да стигнем. … През игото нашите братя от Македония
бяха откъснати от братята в старите предели. Нямахме време
да се видим и чуем. Беше време двама братя да се срещнат, да
си разкажат, кой какво е преживял. Всички сме доволни, че се
слушаме и разбираме на роден език.
Ролята, която в Македония играят театърът и театралите за „възраждане на националния дух“, явното политическо инструментализиране на културния институт открояват и други програмно-предписателни статии в „Слово“ – Театърът за войниците (бр. 6246) с автор Ем.
Коралов, например, или Фронтовите театри. Извадки из едно войнишко писмо (бр. 6150) и пр.
В задачата за реактивиране на подтисната българска народностна
памет са впрегнати и читалищните институти. Затова те също често
попадат във фокуса на печата. Статията на Тодор Крайчанец „Читалищното дело в Македония“ е интересна с това, че вместо на гръмлива,
националистически отсенена реторика, тя залага само на многозначителното изреждане на неоспорими исторически факти: „Читалищата
бяха най-ценни духовни огнища в Македония. Читалищното дело бе
подето от българските учители в Македония, от свещениците и от ученолюбивите деятели и общественици. Джинот от Велес, Карел Пейчинович от Тетово, Жефарович от Дойран, Партений Зографски от Галичник, Пърличев от Охрид, Митрополит Кусевич от Прилеп и плеяда
други читалищни деятели са в основата на българските читалища в
Македония. … Първото читалище в Македония е било основано в Битоля на 1860 година и е било зарегистрирано във вестник „България“.
… Във Воден основаното читалище през 1870 година носи името „Българско читалище“…“ В заключение, в духа на политическите амбиции
на своето време, авторът се обръща към българските читалища, „тези
истински народни университети“, с апел „да направят от нашия народ
отново едно цяло“.
Активизирането на културното влияние на София в македонския
регион е свързвано и със задачата да се противодейства на подклажданите от Югославската компартия и Коминтерна внушения за българите
като „окупатори“ в противовес на самоидентификацията им като „освободители“ на Македония. Антифашисткото движение и съпротивата
в бивша Югославия впрочем постепенно и дискретно започват да се
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пренастройват в контекста на великосръбските национални интереси.
В отговор се засилва и българската културно-просветна кампания. Показателно е например, че през този период, както съобщава в. „Слово“
в цитирания по-горе брой, Българската академия на науките и изкуствата учредява годишни награди за научни трудове върху западните
български земи от нарочен фонд – „Западни български краища“.
Ликуващите съобщения за раздвижването на българския дух в
новите „изконно наши земи“ са траен момент и в пропагандната изобразителна публицистика на всекидневника – фотоси и карикатури. Поданиците на царството трябва на всяка цена да бъдат убедени в „правомерността“ и „предимствата“ на политическото съюзяване с Хитлерова
Германия – то донася ценни териториални придобивки и в някаква степен осъществява отколешния национален идеал за „единното отечество“. Истината впрочем далеч не е така благозвучна – окупиралата Гърция и Югославия Германия никога не подписва официален документ,
че преотстъпва на балканския си съюзник Беломорието и Вардардска
Македония (Божилов и др. 1993: 678).
В рубриката „Нови изложби“, поддържана в „Слово“ с будеща
уважение системност, не са рядкост анонси, открояващи линията за
мобилизирането и на гилдията на художниците при решаването на
правителствени политико-идеологически задачи в „новите земи“:
Утре, неделя 11 часа преди обед, в салона на Чиновническото дружество, в хотела на ул. „Цар Освободител“ № 6, председателят на съюза
на българските писатели Ст. Чилингиров открива с реч изложбата на
Любо Иванов. Художникът представя картини от Солун и Бяло море
(бр. 6143).
Бронка Гюрова уреди първа самостоятелна изложба в Чиновническото дружество. Излага само пейзажи с маслени бои и няколко акварели от Черноморското крайбрежие, Балчик и Охрид (бр. 6180).
Утре в 11 часа художничката Донка П. Недева открива под покровителството на Женското просветно благотворително дружество „Закрила
на младото момиче“, в салона на „Българския женски съюз“ на ул. „Раковски“ № 157, първата своя художествена изложба на рисувани глинени
и стъклени вази, в които са използвани редки и малко познати антични
мотиви за орнаментия, употребявани в миналото на различни древни и
съвременни народи. Застъпени са шевици и плетеници от старобългарски мотиви, из пределите на стара България, Македония… (бр. 6139).
В анонса за организираната в залата на Чиновническото дружество в столицата морска изложба на Тихомир и Иван Радинови (бр.
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6180) също става дума за обединената нова българска география и изрично се подчертава, че двамата художници се представят „с работи
предимно от Кавала, Созопол и Варна“. В бележките си за уредената в
салона на „Аксаков“ изложба на Марио Жеков и рецензентът П. Господинов откроява този характерен нов нюанс в тематичните търсения на
българските маринисти: „Днес наред с откритите морета, които възсъздава поетически, верен на своята художническа природа, като проявява повече живописни старания, М. Жеков реди картини от Дунава,
от топлото Средиземно море и от неговите острови Самотраки и Тасос“ (бр. 6141).
Пространна рецензия на изкуствоведа К. Кръстев, редовен сътрудник на „Слово“, за открита през март 1943 г. изложба на Борис Денев
в София посочва, че в експозицията си от 15 големи табла художникът
бил съвместил (очевидно съвсем не случайно) „живописни видения от
пищния и екзотичен свят на пристанището в Кавала и средновековния
монумент с аквадукта с романтични рисунки на улиците и мостовете
на владишката махала в Търново“. В интервю, изготвено от Методий Н.
Маринов, сътрудник на вестника по културните проблеми (бр. 6177), на
въпроса „Защо отидохте да творите в Кавала?“ Борис Денев отговаря:
„За да задоволя любопитството на нашите зрители от топлия юг и да
изпълня един национален дълг, като художник“. Сами по себе си достатъчно красноречивите примери на политически премерена творческа реактивност на членовете на СБХ могат да бъдат продължени още.
Бр. 6235 например известява за изложени в галерия „Аксаков“ табла от
българския монастир „Зограф“ в Света гора на вече доволно популярния и уважаван в не само в гилдията Константин Щъркелов.
В еуфоричните настроения около вторичното духовно приобщаване на Македония и Беломорието към лоното на българското Отечество се включва и младото българско радио. „Едно рядко културно тържество“ е заглавие на поместената в бр. 6235 важна новина от 1943 г., че
„по радио София се чу хорът на Серската прогимназия“ и че вече „слушаме от Беломорието българска реч“. Брой 5989 от 1942 г. пък оповестява, че „Радио София обявява тайно състезание за изписване на два
марша за духов състав – единия за радио София, постоянен, с който ще
започва предаването, другия за Радио Скопие, за същата цел“.
Цитираните дотук факти търсят обяснение. Най-лесно и прекалено опростителски би било да ги изтълкуваме само като проява на
кампанийно поведение, като послушно изпълнение на държавна политическа поръчка. Мисля, че в случая следва да се отчете преди всич-
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ко особеният морално-патриотичен фактор, задвижващ психоемоционално журналистическите творчески ресурси в новата тематична
насока. Действията на българската монархическа държава в началото
на 40-те години в Беломорието, Македония и Западните покрайнини
са легитимирани като националнообединителни. Това повлиява сериозно върху поведението на част от националния творчески елит. За
пореден път се разгарят националните му надежди, а и чувството, че
може да защити обиденото си национално достойнство. Мнозина от
българските писатели, художници, журналисти и театрали заживяват
искрено с мисълта, че е въпрос на гражданска чест да заменят политиците на трибуните и то не за евтина площадна пропаганда, а за да
подготвят и ускорят с творчеството си процеса на националното културно консолидиране. Поведението им не е просто отговор на политическо задание, то е и горещо прегърнато гражданско кредо. Шансът да
бъде оздравен и разгърнат отново изпадналият в криза след войните от
началото на столетието национален проект изпълва с въодушевление
проправителствения национален политически и културен авангард.
Проправителственият журналистически дискурс (какъвто е и този на
„Слово) сглобява идеите и въжделенията му и оформя от тях мощни
пропагандни послания към българското общество.
Самоотверженото културно строителство на българите по време на Втората световна война в „новите“ земи е енигматичен феномен,
който представлява истинско интелектуално предизвикателство за съвременните интерпретатори на близката балканска история. Едно от
възможните му обяснения е, че като никой друг от балканските народи българският е имал тогава най-много основания да „употребява“
културата си за политически цели, другояче казано – да я ползва като
ключов аргумент при обясняване и решаване на заплетените си националноидентификационни и териториални проблеми. След многото
военни победи и многото дипломатически поражения от времето на
Балканските войни нататък за българите фактите от областта на културата и от историята на тяхното просветно и църковно наследство си
остават най-ефикасната форма за национално себеотстояване, нежното „оръжие“, с което, вътрешно убедени са те, единствено може да се
спечели войната.
За литература, особено за българска литература, в „Слово“ по
традиция (от времето на Йордан Бадев, Сирак Скитник и Димитър
Шишманов) се пише често и пространно. През военновременния период литературните оценки на съвременници и класици поемат Петко
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Росен, Славчо Данаилов, Емил Коралов, Марин Н. Маринов, Стилиян
Чилингиров и донякъде М. Николов. Всекидневникът внимателно следи и съюзния живот на писателските организации, редовно огласява
обявяването на творчески конкурси, както и връчването на почетни
отличия и награди. Висока активност в това отношение в изследвания
период, както освидетелстват новинарските съобщения, проявяват
Съюзът на военните писатели и Задругата на писателите историци. Наградените автори и заглавия естествено са плътно в орбитата на официалната патриотично-пропагандна културна политика. За излезлите
през 1942 г. книги са наградени, както следва: „Ст. Чилингиров за романа му „И не веди нас во изкушение“, Камен Бранник – за сборника
бойни разкази „Под знака на победата“; П. Горянски – за стихотворния
му сборник „Затъмненя пролет“ (бр. 6175).
Обзорните поредици „Сурва, сурва година“, „Низ литературните
селения“ и „Из алеята на безсмъртните“ на Петко Росен го представят
като критик с точно око и находчиво иронично перо, който, макар и
не дребнаво сектантски, все пак е склонен да обглежда литературното пространство главно през призмата на политическото дясно. Един
характерен пример. В бр. 6146 от 1943 г. той поздравява левичаря Георги Караславов за неговата „паметна“ „Снаха“, откроява „интуитивната увереност на неговия художествен акт“, отчита появата на всяка негова нова книга като „едно стъпало нагоре“ и смело обобщава:
„Той единствен от добре появилите се млади писатели устремно върви
към възход“. Не без политическа преднамереност рецензентът обаче
проблематизира „пристрастното идеологическо гледане към хората
от по-горните обществени степени; оттам и основната грешка на този
прекрасно написан психологически, а не битов роман: грешка преди
всичко в името“. Пледирайки в защита на образа на Юрталана като
централен и по-важен за романа вместо този на снахата, рецензентът
съзира и пукнатина в поведението на Караславовия герой: неправдоподобно било прекомерното сгъстяване на негативните му морални
характеристики във финала и обвързването им с класовата му определеност. Междувременно обаче е направил любопитно разкритие върху
типологията на персонажите в селската ни белетристика, назовавайки общото в социопсихологическото им диференциране и нравствена
маркировка: „Нито един наш писател не е посмял да каже една добра
дума за тия най-здрави, най-уредни селски стопани, за първенците в
селото. Те и у Елин Пелин, и у Караславов, па и у всички са или алчни
до престъпност, или зли и безсърдечни до безчовечие. Цялата ни сел-
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ска белетристика е една тенденциозна изобличителна криминалистика
на всичко по-здраво, жизнеспособно, творчески проявило се в селото.
Добродетелите са монополизирани от дрипавите пъзльовци, затъпели
от сиромашия до оскотяване. …Обяснението, според мене, е едно: пакостен руски навей – бичувай кулаците“.
Конюнктурната антисъветска настроеност на критика очевидно
му изиграва лоша шега, като олекотява само по себе си твърде интересното и продуктивно наблюдение за видимото залитане на българските
писатели към неуспели и загубили битката с живота селски герои. Покъсен исторически аналог на тази журналистика е соцжурналистиката,
утвърдила монофоничния униформен език на печата от последвалите
близо пет тоталитарни десетилетия и също поставила се в услуга на
пропагандно-агитационни политически задачи.
Въпреки цензурата истината за драматичната ценностна раздвоеност на българските творци и за дезинтегрираността на българското
духовно пространство в годините на Втората световна война излиза
наяве даже и върху страниците на проправителствения печат. В „Слово“ например тя напира иззад осъдителните реплики на неговите публицисти по повод на обществената „пасивност“ на българското писателство. Зад капсулацията на мнозина от видните представители на
съсловието и отказа им от публична реторика в подкрепа на правителствените действия основателно се привижда опозиционност, тиха съпротива. В публицистичния коментар „Духовни и политически водачи“
Ангел Радев укорно преценява пасивността на българските писатели
„спрямо обединението и постигането на националните ни стремежи“,
съпоставяйки я с недалечното минало, в което „всяка една стъпка към
постигането на националните идеали срещаше неописуемия възторг в
душата на народния поет.“ Назидателният журналистически императив е пряко обвързан с идеологията и методологията на национализма.
А те разрешават публично легитимиране и оценностяване на творческата личност единствено при заемане на фронтова позиция, ясно на
чия страна: „Днес ясно трябва духовните водачи на българския народ –
поетите и писателите – да застанат на фронта на голямата борба, която
се води срещу болшевизъма и англо-американската плутокрация. Чрез
своето слово и чрез своето перо, те трябва да влеят все по-голяма вяра
в десницата на българския народ, за да бъде силна и непобедима, когато стисне здраво пушката“.
Публицистите на „Слово“ работят в наситена с подмолна опозиционност обществена среда. Сред много творци на художественото
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слово кризата на доверието в прогерманската правителствена политика отдавна е прехвърлила допустимите граници. Враждебността на
част от писателското съсловие, макар и официално неафиширана поради цензурата, личи в мълчаливото му, но достатъчно красноречиво
отдръпване от политизираните проправителствени културни акции,
в нежеланието да изгражда реални работни отношения с държавния
културен сектор и да му сътрудничи. Има обаче и творци, които са в
състояние на драматична ценностна обърканост пред пълното с превратности историческо време и които приемат, че възможността България да осъществи националните си идеали следва да се плати дори с
цената на военната ѝ и политическа зависимост от Хитлерова Германия. Демагогията на официалните политически послания за „интересите на държавата“ и за „България на три морета“ като единящ нацията завет от миналото мистифицира вероятните по-истински причини
за въвличането на България във военния конфликт на страната на Пакта, т. е. традиционното германско и италианско влияние в двореца и
антисъветската и антируска обремененост на българските управници.
Правителствената пропаганда „зомбира“ не един и двама елитарни отечествени интелектуалци. В служене на една културна политика, приела
национализма като водещ ориентир, се впускат най-вече журналисти,
писатели, художници, музиканти и артисти, политически назначени да
оглавят пресата, творческите съюзи или държавните културни институти. В случая влиза в действие добре известната класическа формула, когато политическият субект делегира пълномощия на творческата
личност. В резултат тя бива асимилирана от него и превърната в резоньор на идеологически постулати, а по-късно поема и плаща заедно
със сюзерена си за политическите грешки и произтичащите от тях исторически вини.
Военновременният български печат наистина охаризматява творците и интелектуалците като високоморален колективен субект – „съвестта на нацията“, но ги пуска на сцената, само ако са ангажирани с
активни действия в подкрепа на държавната културна политика. Пресата напластяващо внушава, че именно те са най-истинските интелектуалци и най-талантливите сред живите български творци. „Романът“
на националните писатели, художници и артисти с властта впрочем
винаги крие риск, както показа по-късно и културната ситуация през
тоталитарните леви десетилетия у нас. Заиграването с националната карта, „морализирането“ на вестникарския дискурс с атакуването
на най-чувствителни патриотични струни у колективния българин, е
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всъщност само един от многото тематични ръкави, по които се разгръща военновременният информационен спектакъл в подкрепа на държавния външнополитически курс. На много по-масирана обработка
военновременната преса подлага общественото съзнание, лобирайки
за симпатии към и за поддръжка на Германия на Хитлер.
През 43-та събитията по всички фронтове се развиват все повече
в ущърб на германската военна машина, все по-явен става провалът на
хитлеристкия световен проект. Проблематичният статус на държавите,
влезли в Оста, слага отпечатък върху стилистиката на военновременната правителствена преса. Текстовете на културтрегерите, които ѝ сътрудничат, са просмукани от настойчиви призиви за жертвено служене
на отечествения дълг и с назидателни примери за „стоицизма“, с който
германското гражданство в тила понасяло лишенията и несгодите на
военновременната обстановка. В духа на военновременната съюзна
конюнктура, посветената на културни събития четвърта страница на
„Слово“ видимо преекспонира познавателните статии върху немската
литературна и музикална класика и особено кореспонденциите и съобщенията за бляскав текущ театрален, музикален и художествен живот в
Берлин и Виена, уж неповлиян от военновременните притеснения. Редом с традиционната за вестника рубрика „Културни вести от чужбина“
е специално въведена и нова – „Културни вести от Германия“, поддържана твърде стриктно. Ето някои примери от в. „Слово“, 1943 г.:
Бр. 6141 – Основаването на колегиум музикум във Виена, Кинопосетителите в Берлин (Числото им през 1942 г. възлиза на 75 милиона), Вагнерови тържества (за музикалния живот в окупираната от
немците Прага);
Бр. 6252 – Музикални курсове в Постдам и Залцбург;
Бр. 6177 – Нови опери на градския театър в Пилзен; Виенският
бургтеатър; Театър за германските войници на фронта;
Бр. 6002 – Германският театър през войната;
Бр.6163 – Берлинчани подаряват книги за фронта ;Учредяване на
Шубертова награда във Виена;
Бр. 6160 – Музикалните съкровища в Берлинската държавна библиотека;
Бр. 6140 – Берлин като посредище на музикална култура (Цит.:
„Националсоциалистическата революция допринесе твърде много
за по-нататъшния музикален живот в Берлин и изобщо в Германия.
Преди няколко години се създаде и първата по рода си Народна опера
„Фолксоперхауз“.);
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Бр. 6013, 1942 г. – Музикални тържества в Залцбург. За войници
и работници;
Бр. 6002 – Виенската академия за изобразителни изкуства;
Бр. 6162 – Един голям скулптор (по повод 60-годишнината от
рождението на Фердинанд Либерман – личен скулптор на фюрера) …
Специално внимание заслужава очерково-портретната статия
от бр. 6175 „Арно Брекер и германската скулптура. Новите веяния в
немската скулптура“, посветена на най-изявения представител на фашистката пропагандна естетика в пластиката на открито. Фаворит на
Хитлер, Брекер създава негови, на Гьобелс и на другите висши служители на Райха „хероични“ скулптурни бюстове, а също символични
мегаскулптури, прославящи „воинската доблест“. Той изпълнява и ред
монументално-оформителски проекти, в това число и за триумфалната арка, която трябвало да се издигне в Берлин след победоносното
приключване на войната. Творчеството на Брекер, работещ в маниера
на студения неокласицизъм, идеално се вписва в нацистката естетическа програма с нейните претенции за нов, „германски елинизъм“ в
изкуството. В рекламно-пропаганден стил неизвестният автор на статията в „Слово“ реди горещи похвали: „Получили художествената си
форма от духовния преврат на днешното време, създадените от Брекер
фигурални скулптури „Прометей“, „Партия“, „Войска“, „Избраният“,
„Дионисий“, са изложени по площадите, стадионите и в монументалните обществени сгради“. Те са „израз на новия живот в Германия, на
новия германец“.
Културата на фашистка Германия изобщо, все повече апологетично интерпретирана като културата и изкуството на Големия брат, се манифестира по страниците на всекидневника като най-добрата, най-високата и безукорна, недостигната в световен мащаб, нов тип култура.
Военновременната режисура на изданието довежда до пренасищането му и с друт тип информационни текстове – за отварянето на
българската култура към културата на Райха. В акламативен тон едно
след друго се редят известията за размяна на концертиращи музиканти
и оперни артисти, на литературни изложби и на музейни сбирки в двете посоки. Ето няколко красноречиви примера:
Бр. 6140 – Български режисьор в Германия (“Нашият оперен режисьор Д. Кърджиев е заминал за Виена, гдето ще постави операта
„Риголето“ в оперния театър на града Виена. (…) във Франкфуртския
оперен театър и в държавния театър във Ваймар.“);
Бр. 6163 – Гостуването на Хамбургската опера;
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Бр. 6201 – Немската музикална критика за А. Милчинов (младият
български тенор, певец и артист от операта на Нюрнберг), Германобългарски тържества във Виена;
Бр. 5997, 1942 г. – Наши артисти в чужбина. Гостуването на г-жа
Елена Ковачевска в Бреслау (“на 30 м.м. г-жа Ковачевска по покана на гжа д-р Фридрих е дала концерт за ранените германски войници в клиниката на известния хирург проф. д-р Щокер“)…
Шумно се оповестяват, а после и поддържащо се коментират по
страниците на изданието и „възпитателни естетични сказки“ на немски лектори у нас: СКАЗКА-КОНЦЕРТ „Рихард-Вагнер“ (“По покана
на Германския научен итститут – София, известният германски музиколог и председател на Байротския съюз г-н Отто Даубе ще изнесе една
сказка с демонстрации на тема „Р. Вагнер – от „Хвърчащия холандец до
Майстерзингерите“ на 30 март, вторник в зала „БИАД“. Демонстрациите ще бъдат изпълнени от прочутата германска вестникарска вагнерова певица г-жа Гланка Цвингеберг.“
Зачестяват също отзивите за преведени на български книги от
немски автори, включително и за книги с речи и изказвания на фюрера. В бр. 6163 културният редактор С. Данаилов с апотеозни интонации представя сборника „Избрани речи и прокламации на Адолф
Хитлер“, издание на „Българско дело“, под редакцията и с предговор
на професора по право Любомир Владикин. Показателни за конюнктурното раздухване на германофилията у нас са и съобщенията за гостувания творчески съюзи (писателския, на българските художници и
пр.) в Германия, за размяната на авторски или представителни общи
художествени изложби и т. н.
„Бенчо Обрешков излага своите картини в Дрезден“ – брой от
2.01.1943 г. за ретроспективна изложба от 150 картини на възпитаника
на Дрезденската художествена академия. Експозицията му „включва
пейзажите от всички краища на нашата страна, като са застъпени и
новоосвободените земи и особено Охрид“, „…ще бъде свързана с редица манифестации на българо-германското сътрудничество. По същото
време ще бъде учредено германо-българско дружество в Дрезден.“
„Успехът на художника Стоян Василев в Хамбург“ е заглавие на
новинарско известие със следното показателно съдържание: „Нашият
даровит художник г. Стоян Василев замина на едногодишна специализация в Германия. … в Хамбург … Василев е устроил самостоятелна изложба. Самото откриване е станало в салона от Областния председател
на Комитета за пластичните изкуства на Райха – г. Тиде. Освен излож-
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бата в Хамбург, г. Василев е имал и други задгранични изложби – в Берлин и Франкфурт на Майн, които навремето, съща както и сега, минаха
при извънредно голям успех, като дори една от тях бе снета и на филм
в един от седмичните тон-прегледи на филмовата къща „Уфа“.
Многобройни през военните години са и информациите и коментарите за разширяващите се културни контакти на България с другите
държави от Оста и с гравитиращите около нея сателити – Италия, Унгария, Румъния, Хърватия, с германския военен протекторат „Чехия и
Моравия“, та дори и с далечна Япония:
Бр. 6150 – „Боряна“ ще се изнесе на сцената на Будапещенския
народен театър;
Бр. 6143 – Гостувания в Народната опера (на италианския диригент майстор Едмондо де Вики в „Севилския бръснар“, на немския
диригент Ортман и немския хореограф Кройзберг в „Хвърчащият холрандец“);
Бр. 5984, 1942 г. – История на италианската литература (Рецензия
на Ф. Попова- Мутафова за труда на Жорж Нурижан);
Бр. 5988, юли 1942 г. – Итало-български концерт в Рим. Успехът
на млада българска певица. (“Особено се отличи нашата млада сънародница Виргиния Попова, мецосопрано.“)
В информационната бележка от 3 април 1943 г. за българска изложба в Будапеща кореспондентът на „Слово“ в унгарската столица
информира за високия интерес към изложбата на българското съвременно изкуство и за успешно продадени творби на М. Жеков, проф. Д.
Узунов, Ив. Христов, Г. Павлов, П. Вълков, Н. Тузсузова и В. Емануилова. Под заглавие „Български писатели на унгарски език“, брой 6176 пък
известява за представяне на разказа „Хан Татар“ на Ангел Каралийчев
в унгарското списание „Каланги“ и за проектирано, със съдействието на унгарско-българското дружество, издаване на унгарски език на
сборник български разкази. Той трябва да включва творби на Е. Пелин,
Г. П. Стаматов и извадка от романа „До кога, о Господи“ на председателя на Съюза на българските писатели Ст. Чилингиров.
Вестник „Слово“ е оставил следа за културни контакти и с Румъния в парадигмата на моделираната по внушение от ведомството
на райхсканцлера Гьобелс идейна общност на попадналите в орбитата на националсоциализма европейски държави. Брой 6 000 от м. юли
1942 г. предлага на читателите си заглавие „Гласове от Балкана“. Там е
поместен разговор с румънския професор Никифор Крайник – поет
и писател, посетил наскоро България в качеството си на министър на
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Националната пропаганда на Румъния. Ситуацията е особено деликатна, като се има предвид, че България наскоро, по силата на Крайовската
спогодба, е успяла да си върне обратно Южна Добруджа – факт, съвсем
невъодушевителен за румънските националисти. Тук естествено се загърбва щекотливата тема, като се набляга на изключителните качества
„борец против демокрацията, плутокрацията, интернационалния комунизъм и отрицателния модернизъм, един от главните вдъхновители
и творци на националната румънска идеология в духа на националните
традиции, православна вяра и народния бит…“ Коментираният брой
на „Гъндиря“ е интерпретиран именно като принос в сътрудничеството. В него са поместени преводи на творби от Ботев, Вазов, Пенчо
Славейков, Яворов, Ст. Михайловски, П. Тодоров, Й. Йовков, Е. Пелин,
Л. Стоянов, Н. Лилиев и Е. Попдимитров – и коментар: „Общата мисия днес на двата народа е да издигнат в светлината на историята нови
и млади форми на национална култура, които ще влеят опреснителни
струи на жизнена младост в изтощената старост на Запада.“
Ретроспективният днешен прочит на „Слово“ ясно откроява
приносът на изданието в решаването на важната външнополитическа
задача на Царството за включването на България в изгражданото съвместно с другите правителства на държавите от Оста на общо културно и духовно пространство под диктата на Хитлерова Германия. Този
ангажимент на всекидневника прозира и в много други културно-информационни материали, поместени в него през изследвания период:
Бр. 6177 – Унгарски музикални произведения в репертоара на
немските оркестри; Изложбата „Прага в графика“;
Бр. 6235 – Нови пиеси в Народния театър в Прага през месец май
на немски и чехски;
Бр. 6280 – „Писмо на Кнут Хамсун до събора на журналистите
във Виена“, „Унгарски художник-декоратор в Стокхолм“;
Бр. 6163 – Възпитанието на младежите в Германия. По случай изложбата на педагогически книги в Университетската библиотека (изложбата е посветена на националното възпитание в държавите от Оста
и техните съюзници);
Бр. 6176 – Театрален живот в Будапеща; Висшето педагогическо
училище в Загреб и неговото значение в културния живот на Хърватска;
Бр. 6262 – Японският марионетен театър;
Бр. 6232 – Японската живопис;
Бр. от 19.02–1943 – Золтан Кодоли (очерк за унгарския композитор по повод 60 годишнината му).
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Наред с развитието на военните и икономическите връзки, Тристранният пакт налага и приоритетно развитие на културните връзки,
на културния обмен между държавите членки. Става дума за строго
направлявани и контролирани от Гьобелсовото Министерство на пропагандата ситуации на културен контакт и културен трансфер, целящи
формирането и утвърждаването на интернационализирани културнопросветни образци по националсоциалистическото немско идеологическо задание. В „Слово“, бр. 5985 от 1942 г., излиза следното заглавие:
„Говорящ филм на български. Снимането му е започнало в Будапеща“.
„В изпълнение постановленията на българо-унгарска културна спогодба в ателието на унгарското филмово бюро започва снимането на
първия българо-унгарски филм „Изпитание“, който ще се направи в
две версии – на български и на унгарски език. Групата български артисти, които ще участват в тази продукция – г-ца Лили Попиванова, г.
Кръстьо Сарафов, Ив. Димов, Ст. Коларов и режисьорът г. Цанков са
вече в Будапеща, начело с примадоната на филма г-жа Надя Ножарова,
която от няколко месеца е ангажирана в голямата германска филмова
къща „Тобис“ и понастоящем се посвещава във филмовото изкуство
от голямата немска учителка на филмови артисти, Лили Акерман. …В
унгарската версия ще се играе от Каталин Каради и снимките, които
ще се правят паралелно на български и унгарски, ще дадат възможност
за сравняване на двете артистки. Продукцията е в ръцете на г. граф.
Евгений де Монти, който цял ден неуморно урежда стопанската част
на филма.“
Гьобелсовото министерство на пропагандата е учреждението,
където се кове идеята за „новата историческа общност“ и нейния нов
тип култура, доминирана от идеологемите на фашизма и националсоциализма. На това учреждение в Германия са подчинени преса, радио,
книгоиздаване, изкуство, кино и театър. То задава модела за държавна политика за манипулативна психологическа обработка на всички
останали членки на Оста и за нейните сателити, отделяйки специално
внимание на възможностите на новата медия – киното. Под заглавие
„Европа и европейският филм“ в. „Слово“ (бр. 6161) предлага на читателите си в съкратен вид изявление на секретаря на Международната
филмова камара д-р К. Мелцер, направено на заседание на камарата,
в което са взели участие 18 европейски държави, членки или гравитиращи към Оста. Показателни са цитираните във вестника основни
акценти в изявлението: „1. Осигуряване на Европа с филми. 2. Улесня-
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ване на размяната на филми между страните – членове на Камарата.
3. Изваждането на американските филми от употреба и заместването
им с европейски. 4. Засилване на производствения капацитет. 5. Осигуряване на леки, къси, забавни филми. 7. Установяване на определена цена на билетите. В сравнение със съдържанието на американските
филми, европейските филми имат много по-голяма културна стойност.
В продължение на 10 години американските филмови къщи са успели
да изнесат и да спечелят от Европа, с представянето на свои филми,
400 милиона долара. Тези печалби могат да се получат от европейските
филмови къщи, които по този начин ще имат възможност да вложат
повече средства за разширяване на своите ателиета и на своето производство, за образованието на артистите и на филмовите техници.“
Усъвършенстването на европейското филмово стопанство изисквало още развитие на една съвършена техника, размяна на художествени, научни или културни филми и актуални тон-прегледи между европейските страни, „които да отговарят на вкуса на европейската публика“. Би било неправомерно изнесеното в информацията да се тълкува
еднозначно – като епизод от конкурентната борба за преразпределяне
на квотите в производството и пазара на филми и за изработване на
обща „европейска“ стратегия за противопоставяне и разбиване на американския монопол. Зад идеята за „повече европейски филми, които са
необходими за културното издигане на народа“, стоят всъщност евфемистично формулирани за медийно обращение военно-пропагандните
задачи на нацистката държава в областта на изкуството. Киното има
своето място в грандоманските амбиции на идеолозите на нацизма за
формиране на унифицирано европейско мегапространство, моделирано и доминирано от неговия тип култура. Злокачествената идея за унищожаването на демократичната полифония в световното филмопроизводство е само елемент от фашисткия проект за тотално пресиране на
културното разнообразие на човечеството. В практикуваното в Хитлерова Германия „социално инженерство“ киното, както недвусмислено
се заявява в цитирания материал, е инструмент за „преображението
на европейските народи“, нещо повече – за „духовното преображение
на човечеството изобщо“ върху прокламираните от фюрера основни
начала: „раса, кръв и светоглед.“
В „Слово“ можем да прочетем и други любопитни факти около
редената културна фасада на „новата историческа общност“ под хегемонията на културата на Райха. Хармонично съчетание на военно и
художествено възпитание е подзаглавието на поместена в брой 5 089
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от 1942 г. обширна кореспонденция от Берлин за проведен мегаконгрес
на европейската младеж във Ваймар: „Водачи и водачки на младежки
организации от 14 народности участваха неотдавна в първия културен
конгрес на европейската младеж, състоял се във Ваймар, този Олимп на
германския дух, където са творили великаните на човечеството Гьоте и
Шилер. Знамената на 14 народи съюзници срещу болшевизма и юдо-англо-американския интернационал, личеха празничните площади на стария град…“ На организираните три изложби „Германските и европейските юношески книги“, „Европейски младежки печат“, „Музикалното
възпитание на Хитлеровата младеж“, допълва дописникът, са раздадени
музикални и литературни награди. Сред наградените е и българката
Фани П. Мутафова, получила „почетна награда за Легендите“. Следват
ликуващи изводи за това, колко отговорно и далновидно се възпитават
младежите на страните от Пакта „не само във военно отношение, но
и художествено“, както и обобщението, че през празничните дни във
Ваймар европейската младеж е показала, „че е в състояние да постигне
идеалното съчетание на войнственост и изкуство.“ Каква впрочем понагледна илюстрация от тази за гигантските усилия на ведомството на
райхсканцлера Гьобелс да индоктринира и милитаризира културното
пространство в държавите съюзници на Хитлерова Германия и да превърне човекът на изкуството в политически ратник. Плод на срещата
във Ваймар между писателите на „европейските“ страни, съобщава в
следващ свой брой „Слово“, е появата на списание „Ойропеише литератур“ (“Европейска литература“), издание на „Deutscher Verlag“ (бр.
6022, 1943). Обзорът си за изданието Сл. Данаилов е написал в добре
известния и на много следдеветосептемврийски поколения филолози
еклектичен стил на политизиращото рецензенство, което има навика да
третира писателите като рекламни агенти на идеологически доктрини:
„Писателят от европейските страни ще направи достояние, в художествени форми и в образи, човека, който отсега нататък ще се роди в литературата, а това е може би неговата най-важна и трудна задача.“
Писаната по „отговорна държавна поръчка“ литература не е
нещо, което авторите и читателите, преживели соцепохата, не знаят.
Различното в случая е, че тази литература трябва да намери благозвучни оправдания за агресивния нацистки лозунг „Drang nach Osten“ и
за прословутото право на „Lebensraum“: „От новия европейски творец
„чакаме да създаде една истинска литература, в основата на която ще
лежат принципите и идеалите на народи, които днес воюват и се борят
за повече свобода, за повече въздух, за нов простор.“
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Ако се вслушаме по-внимателно в основанията за горещото адмириране на „Ойропеише литератур“ в рецензентско слово, със сигурност ще навлезем в зоната и на други натрапващи се нелицеприятни
аналогии, само че с още по-нова дата: „Ойропеише литератур“ не разкрива това, което отдалечава европейските народи един от друг, а онова, което ги сближава.“ 	И това се пише, тъкмо когато не други, а
именно инвестиращите в „Ойропеише литератур“ разчертават фронтови линии през цяла Европа. Идеята за писателя с общоевропейска
самоличност, която изданието държи да прокара, не е трудно впрочем
да се асоциира с екстремните крайности в интерпретирането на едни
днешни (сами по себе си благородни) междудържавни конвенции, които препатилият от исторически преломи съвременен българин тепърва
предстои да опознае и пред възможността за чието гротескно о-повсемест-яване (всевалидизиране) сериозно трябва да се разтревожи.
Активно междунационално общуване е предвидено, както свидетелства старият всекидневник, и за водачите на журналистическите
съюзи в страните членки на Пакта. Тези съюзи също имат своята „специална“ задача: обединяване на „духовните сили на Оста“ за изковаване на „съгласувана и единна“, всъщност агресивно пропагандна, информационна политика. В бр. 6145 под заглавие „Общ фронт на печата
в оста и Тристранния пакт. Итало-германският клуб в Рим средище на
духовния и културен живот на журналистите от Тристанния пакт. Културно опознаване между приятелските и съюзени нации“ четем от д-р
Хр. К., римски кореспондент на „Слово“: „Съюзът на журналистите от
страните на Оста и тристранния пакт, който неотдавна бе основан, наскоро имаше своя конгрес във Венеция, който беше една манифестация
на единството и общата борба, която печатът на съюзените нации води
срещу англо-саксонската демоплутокрация и болшевизъма…“
Установяването на всевъзможни културноинтеграционни връзки, дифузията на творчески ресурси и търсенето на синхронизация в
дейността на културните и информационните институти има в основата си не просто идеята за сближаването между народите, чиито страни
са членки на Оста и Германия. То е в услуга на базисни интереси на
хитлеристката държава да си осигури лидерство не само във военен и
политически план. Съгласуването на поведението на страните от прохитлеристкото пространство в областта на информационната политика, просветното дело и културата и създаването на фашизирани междунационални журналистически и културно-просветни политически
образувания журналистическата реторика на „Слово“ мотивира с не-
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обходимостта от знаково афиширане на принадлежността към „новите
и прогресивни“ културни сили на Оста в противовес на „деструктивните“ култури на народите от антихитлеристката коалиция. Статията
„Американската култура и Коминтерна“, вероятно препечатана от немската преса, обслужва пряко идеологическата атака срещу воюващите
на страната на Коалицията държави. Статията сочи като една от непосредствените последици от съюза между САЩ и СССР засилването на
влиянието на Москва върху „културния сектор на САЩ – литературата, печата, изкуството, филма, радиото и пр.“ Според неизвестния
автор „Коминтерна върши системна, прикрита работа за разложението и болшевизирането на американските маси“. Текстът драматично
разиграва и прословутата „еврейска карта“: „При провеждането на
това болшевишко влияние върху американското обществено мнение
и култура главна роля играят, разбира се, евреите. В повечето случаи
това са емигранти от Европа…“ Съвсем очевидно е в случая демагогското опростяване на особената ситуация в политическите взаимоотношения между САЩ и Съветска Русия по време на Втората световна
война, както и набирането на аргументи за подклаждане на антисемитската истерия в Германия: „Филмови дружества, като Метро Голдвин,
Парамунт и ХХ-Сентъри-Пикчюр работят непрекъснато за Москва и
всички „бестселърс“ еврейски сценарии биват филмирани в Холивуд.
С влизането на САЩ във войната, съветизирането на Америка получи
едно истинско стаханово темпо, което доведе до там, че цялата култура
в страната на Рузвелт застана под влияние на световното еврейство и
на Коминтерна.“
След 1941 г. в „Слово“ се множат и негативните саркастични опуси върху културата на Англия, както и издевателства над „безкултурието“ на американците, като в подкрепа се вика дори духът на Алеко с отпечатването на тенденциозна подборка от „До Чикаго и назад“.
Атрактивен куриозен текст от брой 6163 – „Говорящият филм и образованието на американците“ – бомбастично твърди, че голям брой от
американските войници не знаят нито да четат, нито да пишат и че след
появата на говорящия филм те вече не чувствали никаква нужда дори
да се запознаят с буквите на английската азбука.
Върху така откроения масирано прохитлеристки и прогермански
информационен фон текстът на Николай Масалитинов In memorium
и последвалата негова портретна статия за известния руски романист,
драматург, режисьор и професор по театрално изкуство Владимир
Ив. Немирович-Данченко (бр. 6234), отзивът за поставянето на бале-
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та „Раймонда“ по музика на Глазунов на сцената на Народната опера – „постановка на Ат. Петров при диригент Ас. Димитров“ (бр. 6165)
или пространното литературно есе „Афоризми в „Евгений Онегин.
Пушкин, животът и жената“ от Мих. Ковачев (бр. 6143) изглеждат като
истински конспиративен пробив в желязната хватка на политическата цензура. Публикувани в драматичната 1943 г., протекла под знака
на Сталинградската битка, пленяването на фелдмаршал Паулус и успешния демарш на русите на Източния фронт, споменатите материали
звучат като дискретен опит за реабилитация на преднамерено загърбваната или главно издевателски интерпретирана във вестника руска
(представяна като болшевишка) тема.
Годините след Първата световна война постепенно са натрупали
достатъчно благоприятни условия за разгръщане и доказване на възможностите на българския културжурнализъм като особена професионална прослойка вътре в журналистическата гилдия, на която общо
взето не ѝ се е налагало да прави драматични компромиси с професионалната си и обществена съвест. Навярно защото тя се развива и
укрепва в условията на един плуралистичен демократичен печат. Отстъплението от извоюваните принципи на свободно и честно деклариране на естетически и граждански позиции започва след определянето на България на страната на Тристранния пакт в гигантския нов
световен военен катаклизъм. Успоредно (сигурно неслучайно) се разгръща и смяната на персонажа в средите на активно пишещите за изкуство в пресата. Докато над София падат съюзнически бомби, върху
последната четвърта, специализирана за култура, страница на „Слово“
в описаната по-горе пропагандна схема все по-целенасочено работят
с публицистично-коментарните и критическите си материали писателите С. Данаилов, П. Росен, Е. Коралов, Ст. Чилингиров, с пътеписи от
„новите земи“ се изявява Б. Хр. Ножаров и др. Всички те се появяват по
страниците на всекидневника в края на 30-те години и доста отчетливо
влизат в ролята на употребявани журналисти. Независимо от идейния
си ангажимент към официалната правителствена линия, все пак споменатите автори не са еднозначно негативни медийни фигури, изпращащи към аудиторията само поръчкови политически послания. В текстовете им нерядко се натъкваме на пареща вътрешна конфликтност,
на една затрудняваща окончателните изследователски формулировки,
заключения и квалификации драматична ценностна раздвоеност. Тези
текстове призовават и към културна мобилизация вътре в българското обществото, към градивна културна енергия и често са наситени
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с непресторено патриотично въодушевление. В „Българският филм“
Славчо Данаилов например критикува младото българско кино заради
некачествените му технически параметри и отправя апел към държавата да създаде специални закони за филмовата ни индустрия, както
и да финансира построяването на ателиета за производство на филми
край София. Статията отчита и нуждата от специализация в чужбина
(естествено в Италия и Германия) на българските „техници, киноснемачи, режисьори, та дори и артисти“: „Направеният български филм
прилича на печатаната българска книга преди освобождението. По
онова време, много български книги е трябвало да се печатат в Будапеща, във Венеция, в Лайпциг, защото у нас е нямало никакви печатници.
От друга страна сравнение не може да става между зрителите на един
филм и читателите на една книга. Читателите на най-хубавата книга са
всякога по-малко от зрителите и на най-лошия филм“.
В „Сто прегледа“ С. Данаилов показва, че интересът му към кинотемата не е мимолетен и настоява за повишаване на общественото
внимание и грижа към начинанието на фондация „Българско дело“, отбелязала според неговата информация по подобаващ начин стотното
издание на българския седмичен документален кинопреглед.
За пренебрегнатия дълг на частните издатели към българската
литература с гражданска тревога напомня публицистичният текст на
Е. Коралов „Книгоиздателства и писатели“: „У нас, книгоиздателствата
не играят ролята, която имат някои книгоиздателства в чужбина – да
откриват нови имена. …Общо взето у нас книгоиздателствата все още
гледат на книжовната си дейност като на чисто търговска работа. У нас
почти няма случай книгоиздателство да открие и наложи млад автор. А
делото на нашите книгоиздатели ще получи истинска културна отсянка, когато те погледнат на книгата на българския писател не само като
на търговска стока“ (бр. 6141).
Изборът на политическата принадлежност води културжурналистите не само в „Слово“, а и в други официози като „Зора“, например,
към последващи, фатално обвързващи морални избори: те приемат текстовете им да се публикуват в компроментиращо съседство с грубо милитаристични, фашизирани или антисемитски писания. Склонни са да делегитимират нравствено „противника“ (все едно вътрешен или външен) и
съвършено неприемливо политизират критериите за морално и неморално или за естетически стойностно. Съвсем в духа на класическите психологични парадигми, те всъщност изграждат в публичното пространство
онзи познат образ на Врага, върху който се проектират собствените нега-
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тивни качества и се извършва ритуално очищение за негова – на Врага (т.
е. противника или опонента) – сметка. От врага, „който се бие за чужди
идеали и робува на отвлечени теории“, пише С. Данаилов в статията „Събуди се дух“ (17.02. 1943), визирайки просъветските леви сили в страната.
„Никаква милост, никаква жал за оня, който слага динамит в основите
на българската национална сграда.“ Същият радикализъм в отношението
към „историческия класов враг“ впрочем проявяват и от другата страна
на барикадата – от страниците на нелегалния ляв печат и от задграничната лява радиостанция, откъдето пък призовават към революционна
безпощадност. Българското общество исторически е още твърде далеч от
ценностите, включително и културните, на една либерална демокрация.
От нея го делят много десетилетия на силови идейни противоборства,
реки от кръв и хиляди изкривени човешки съдби.
Макар и сравнително по-малко, случаи на неповлияни от военновременната конюнктура, безкористни взаимоотношения „културно
събитие – преса“ все пак могат да бъдат издирени при аналитично сондиране на артхрониката в „Слово“. Сред малкото сътрудници на вестника, които съумяват да опазят в онези сложни времена един труден
неутралитет, са музикалният критик Илия Арнаудов, художественият
критик Кирил Кръстев и художникът Борис Денев, писателят Ангел
Каралийчев с публицистиката си на общокултурни теми, критикът
и историк на българската литература Малчо Николов и репортерът
Методий Н. Маринов, оставил по страниците на старото издание съдържателни портретни интервюта с Елин Пелин, А. Балабанов, Сирак
Скитник, Б. Денев, Н. Фурнаджиев и др. От чисто технологична гледна
точка, при всички тези сътрудници става дума за перфектно организирано, строго професионално журналистическо писане. В стила и маниера на техния артжурнализъм няма и следа от свойственото за бранша
отдаване на декоративна фразеофилия.
Духът на политическата спекула отсъства напълно най-вече в текстовете на музикалните и художествените критици. Материалите им
конкретно и критически точно, в парадигмите на тогавашния музиколожки или изкуствоведски стил и език, преценяват фактите от родната
културна реалност. „Слово“ предлага както обзорни, така и конкретни
музиколожки и изкуствоведски прочити на ставащото в концертните
зали, на общите и индивидуалните художествени изложби, на връчването на художествени награди и честването на творчески юбилеи.
Освен с отразяването на културните събития в столицата и в
страната активността на артжурналистите в „Слово“ е свързана и със
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стремеж да предадат на тези събития аурата на важни и значими за
духовното здраве на българското общество. Типичен пример е АнгелКаралийчевият информационно-коментарен текст „Културните седмици“ за уредените от Министерството на народното просвещение
срещи на селяните от различните краища на страната с първенците на
българската духовна култура: Багряна, Ран Босилек, Н. Фурнаджиев, В.
Русалиев и др. Рубриките „Културен живот в царството“ и „Културни
вести от страната“, които разширяват географията на културните сюжети във вестника, са аналогични по дух. Проблемните материали за
съдбата на едно или друго изкуство у нас – също.
И все пак информационната структура на „Слово“ от военновременния период се гради основно върху пропагандни – прозрачно манипулативни, контекстуализиращи и/или забранителни – стратегии.
Въпреки направените по-горе уговорки, обективният аналитичен преглед на вестникарските факти налага обобщението, че и артикулирането на културната информация този всекидневник свежда преди всичко
до средство на официалната пропагандна политика на монархическата
власт. Оттук и активното цензуриране на неудобните културни факти.
Статията на С. Данаилов „Държавна културна камара“ (3.04.1943)
е демонстрация на това, как в периоди на диктатура цензурата е бойното поле, върху което драматично се пресичат пътищата на културата
и политиката: „Веднъж създаден този институт, ще се даде пълна възможност на българския дух да развие своите сили, без да бъде спъван
от всякакви отрицателни и центробежни сили“. Говори се за „действия
против шпионажа и зловредната пропаганда, надзор върху печата и
ограничаване правото на сдружения и събрания“.
Представянето на нашата и световна културна реалност в „Слово“ през военновременния период е преди всичко средство на тогавашната пропагандна стратегия. Аранжирането и интонирането на почти
цялата културносъбитийна тъкан във вестникарския наратив следва
плътно модела, по който управляващите артикулират програмните си
начертания и амбции по отношение на националната културна политика. По изнесеното върху страниците на ежедневника може историкоемпирично, т. е. във факти да се наблюдава „културата като политика
и пропаганда“ (Лиотар), създаването на пропагандни символи, образи
и фрази, както и начините за сигнализиране – чрез индиректни знаци – на изпитваните от властта политическа тревога и застрашеност.
Старият всекидневник по принцип е годен за историографски
рефлексии и анализ като място, съхраняващо памет за миналото, като
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един от неговите неподвижни образи. Запечатаният върху вестникарските страници образ на това минало при всички съображения за възможни политически, субективистки и емоционални редукции и изкривявания на истината е важен изворов материал, който има потенциал и
трябва да обогати традиционната политическа и културна история на
България. Още повече, че попилата във вестникарските редове памет
може винаги, без никаква сложност, да бъде реактивирана – тя е неотказваща функционална памет.
Старият всекидневник е поле, което репрезентира миналото,
предлагайки ни поглед към него отвътре – от група съвременници. Додеветосептемврийската преса е мястото, където можем да наблюдаваме
публичното речево поведение на хуманитарния ни елит. В случая със
„Слово“ от военновременния период – на една артжурналистика и на
творчески съюзи, обслужващи правителствената културна политика, а
и политически среди и организации, опитващи се да нацизират обществото ни. „Слово“ от въпросния период е в ролята на пропагандист на
един от основните колективни субекти на епохата и неговите ценности, в повечето случаи разрушителни спрямо демократичните обществени идеи. Пространство на силно идеологически стил и конфликтност, вестникът оставя усещането, че артжурналистите му се проявяват повече като модератори, отколкото като осведомители и обективни
информатори за фактите. Кратката историческа ретроспектива върху
режисурата на вестника през времето на Втората световна война очертава истината за подводните рифове, които крие всяко обвързване на
културата с политическото и идеологическото.
В изключително интересния си доклад „Херменевтическа философия“, подготвен за семинар в НБУ, проф. Богдан Богданов борави с
понятието „дълг за помнене“ на френския историк Пиер Нора, като
въвежда и опониращо му понятие – „дълг за забравяне“ (по Ницше).
И в двата случая, твърди проф. Богданов, става въпрос за категории
от морализуващ порядък, свързани с класическата забранителна идея,
според която, за да не вреди на живота, паметта трябва да бъде ограничавана и трябва да се помни избирателно. „С това обаче – пише
професорът – се навлиза в онази конфликтна зона, в която конкретно трябва да се реши кое точно е нужно и важно да се съхрани. Но
в съвременните плуралистични, сложно устроени и високо мобилни
общества е изключително трудно да се постигне обществено съгласие
по приемливостта и валидността на такива критерии. В тези общества
колективните памети на различните групи се превръщат в „оръжие за
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борба“, поставяйки се в услуга на политически каузи или превръщайки
се сами в политически каузи. Следователно проблемът за паметта има
остро етико-политическо измерение“ (Богданов). Кои са тези точно определени неща, които е задължително да се помнят, „съвсем не е очевидно“, заключава докладчикът, вероятно подсказвайки ни дискретно
за ирониите на историята, т. е. за възможните несъзнавани връщания
към добре забравеното Старо при всяко ново трусово разместване на
обществените пластове и ценности.
Старият вестникарски наратив на „Слово“ би бил функционално
ефективен днес, ако бъде включен в една полифонична историческа визия за обговоряните предишни години. Визия, синтезирана от модерни
съвременни историци през многото, различни и противоречиви свидетелски разкази за онези драматични български години. Този наратив
естествено е нужен и като ресурс на паметта за миналото, който би ни
помогнал да проумеем и някои от културните дилеми на настоящето.
Днес текстовете в „Слово“ от времето на Втората световна война
могат да бъдат ефективно ползвани и в работата по възстановяване на
забранената от тоталитарния режим памет. Те биха били добра основа за културно-исторически изследвания върху наследството на онези,
„които не са имали право на история“ (Пиер Ноара) – свързаните с
проправителствените кръгове журналисти и културтрегери и създаденият от тях творчески продукт. Но въпросните текстове следва да
бъдат четени като съсловно-класови и политически субективизирани
свидетелски разкази за онова драматично време, оставило поредния
травматичен спомен в българското историческо самосъзнание, иначе
казано само като един (най-десния) от няколкото свидетелски наратива с твърди политико-митологични ядра, представящи културните събития и ценности на епохата от свой ъгъл и по свой начин.
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Иронии на медийния контекст.
„Тотален ироничен код“ на 30-те?
Пламен Шуликов
Сред множеството литературни приноси на „Литературен сборник на Българановците“ (1906 г.) ярко се откроява преосмислянето на
не съвсем забравената житийна традиция, превърнала (авто-)биографията в предмет на нарочна естетическа игра със свое естествено, макар
твърде сериозно и скучно, продължение в „На острова на блажените“.
Преднамерено лаконичното възпроизводство (а в раздела, предоставен
на Торпедо, е обявен декларативен отказ изобщо от жизнеописание) на
познатата от „Успоредни животописи“ практика травестира далеч не
само репрезентативната „пространност“ на жизнеописанието. Прeднамерено контрахираният му, дори спрямо неговата традиционно кратка
форма, обем подлага на съмнение изобщо ценностно високия статут на
жизнения път, извървян от общуващите с Музата. Ако се доверим на
Елин-Пелиновото „житие“, според което той „съжителствува с Музата
незаконно“, би следвало да си представим действителните мащаби на
артистичното кокетничене с отреденото по право поету избраническо
самомнение. Превърнатият в маниерна поза странен доскоро „егалитаризъм“ в отношенията между „поета“ и „тълпата“ създава демократична илюзия за рецептивна досегаемост на осенените с „мусическо“
вдъхновение, за превръщането им в равноправни герои на литературата и, в крайна сметка, за такава тематична норма, според която дори
несъществени детайли от приватния живот на творците предстои да
се сдобият с литературна значимост, да се превърнат в обект на преднамерено усилено символно тълкуване, да бъде провокирано нарочното им хабитуално осмисляне от публичната рецепция. Като че ли
едновременно и защитавайки се от тази твърде близка перспектива, и
сладостно отдавайки ѝ се, българановските изображения се сдобиват
Литературен сборник на Българановците. Олчево издание. София,
1906, с. 65.
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с подвеждащо колеблив и неустановим амбивалентен статут, разположен между старателно притулената менторска, всевиждаща позиция
на избраническото говорене и стратегическия речеви курс към тотална ирония, която, по зададената от А. Божинов шаржова диспропорционалност на образа, размива границите между сериозно и несериозно,
важно и незначително, нравствено и безнравствено, ценно и лишено
от ценност, за да не кажем безценно… Именно в такава речева среда
с нарочно разколебани модални ориентири, в която разликата между
изречено и неизречено не се отличава с особена яснота, бива писмено
кодифицирана като българановски стилов „патент“ фигурата на говорещото мълчание. Освен евфемистичното си предназначение да спестява нравствена отговорност пред недостойни за експликация теми, тя
удовлетворява и игровата потребност от гарантирано подразбиране на
неизреченото: подобно на онзи „евфемистичен“ жест на Елин-Пелиновата Стоилка, която, макар и „каталеткиня“, като свенлива мома все
още крие с ръка едрите си зъби, разбира се, само до онзи момент, когато
те не „лъсват“ пред очертаващата се перспектива неволи и деца да бъдат щастливо събрани… Точно толкова нравствено чист пред високото
назначение на изкуството остава в началото на века и Владимир поп
Анастасов – Пепо, манифестно редопоставил творческата длъжност и
онова, „което тук не може да се каже“:
Автобиография

(…)
И гоним ний
и слава в тез нескромни младини.
Но гоним ний и нещо друго даже,
което тук не може да се каже…
***
Настъпилото тематично проникване през 20-те и 30-те у нас между стопанство и художество, както и между техните оперативно найдръзки агенти – реклама и поезия, открива стилистични перспектиЛитературен сборник на Българановците, с. 91.
Макар и срещащи се изолирано в периодичния печат на 20-те и 30-те
на ХХ в., наблюденията върху неосмисленото все още с присъщата му социологическа значимост взаимодействие между изкуството и медийния контекст
на времето така и не успяват да достигнат изследователската систематика, с
която към този въпрос подходи в наши дни Г. Господинов в „Поезия и медия“
(Г. Господинов. Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите
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ви, основани, най-общо казано, върху уверено нормиращия се парономазиен маниер, евфемистично „омекотяващ“ трудно подлежащите на
естетически регламент тематични „стресове“, които индустриалният
пейзаж причинява на художественото познание с темпове, изпреварващи неговата рефлексивна зрелост. Паралелно с употребителното ѝ
укрепване, парономазийната речева нагласа се оказва нормирана и
като естетска алтернатива спрямо тенденциозно-миметичния буквализъм на „народознанието в образи“, като своего рода функционален
аналог на изчерпания из дъно познавателен ресурс на произвежданата
от него „литературна социология“. Иначе казано, без да правим опит
дори за отчетливо периодизационно обособяване на този дълго проточил се процес, стилистичната нагласа към амфиболическо преназоваване уверено се превръща в безспорен маркер на изобразителното
майсторство, като подменя публицистично-тенденциозната народнина 40-те години на 20 век. София, 2005). Дори сравнително късната студия на
Н. Бердяев „Човекът и машината“ (В: Славянска мисъл, 1945, кн.2, с.11–30),
макар и кръжаща около този проблем, остава в традиционния обхват на левичарските и теологическите претенции спрямо дехуманизиращата същност
на техно-аналогоните. Далеч не случайно изключително точното впечатление
на философа теолог, че машината е заела мястото на традиционния обект на
любовното преклонение, по-скоро напомня възгледа на К. Малевич от началото на 20-те, макар, разбира се, с доктринални различия в изходните им тези.
К. Малевич, например, редополага индустриален и религиозен морал чрез метафоричните им „синоними“ „религиозен техникум/фабричен техникум“ (К.
Малевич. Бог не скинут. Искусство. Церковь. Фабрика. Витебск, 1922), докато
за Н. Бердяев такова функционално „уравнение“ би било сатанинско.
Онова обаче, което ни възпира да се позоваваме пространно върху изводите на Г. Господинов, е преди всичко обстоятелството, че великолепното
му досещане търси своите верификационни потвърждения преимуществено
в онези импулси на медийната среда, които са усвоени от образната система
на лириката. Като добавим и обстоятелството, че изследователският му интерес е съсредоточен в обхвата предимно на едно десетилетие, става, надяваме
се, ясно защо представените от него разсъждения за литературния образ на
медийната картина смятаме само за част от социологически валидната пълнота на онези действащи ориентационни нагласи, които обозначават краха
на естетския езотеризъм и самоосмислянето на литературата като една от
публичните медии. Исторически погледнато, тези процеси у нас имат своите,
макар и несистемни, предчувствия в практическата колаборация между журнализъм и естетство, чиято традиция датира още от резкия книгоиздателски
и вестникарски „бум“ на нашето Възраждане. (Вж: П. Шуликов. Поетика и
психография. Велико Търново, 2010, с. 31–71.)
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ческа вярност към миметизма с нарцистична самовзряност в собствените си τεχν-ически, опияняващо стилистични достойнства. И в този
процес на стилистично догонване между „думи“ и „неща“ достойният
за следване експликативен авторитет като че ли трайно загубва своя
постоянен художествен адрес. С други думи, дори следите на неговото местообитание да отвеждат към навеки прокълнатото от Патриарха
„газетарство“, не събуждат вече ревнив естетски гняв у новите класици, словото на голяма част от които, впрочем, се оказва пропито от
дъха на печатарско мастило, а естетските им изкушения пък, съвсем
не толкова рядко – белязани с примирителна търпимост към Мамона,
разпознат като популярен образ на печелившето творческо сътрудничество между стопанство и реклама.
Сведен до екипа на „интермедийната“ хумористична страница на
в. „Зора“ – „Смях и закачки“, кръгът на Д. Подвързачов, Змей Горянин,
Р. Алексиев регистрира чрез последващия си типографски адрес една
доста представителна, по наше мнение, тенденция в отношенията между функционалните периметри на самодостатъчното изкуство и „приложното“ стихотворство. Формиран и укрепнал предимно в „Зора“,
дружеският екип изостря своята и игрово, и стопански мотивирана
амбиция да участвува в управлението на стоково-паричните и идеологически потоци чрез артистичния си ресурс. Изобщо сбъднатите през
годините на „новата предметност“ артистични изкушения по директната, плакатна, манифестна, пропагандна акционност на изкуството
някак удовлетворително компенсират дълголетното артистично усещане за, така да се каже, публично съмнение спрямо непосредствената
социална приложимост на креативните резултати, постигнати в „кулата от слонова кост“. В този смисъл, „интермедийната“ страница на
„Зора“, където усещането на екипа за удовлетвореност от резултатността на прякото му публично влияние укрепва, може да бъде преценена
като първа, типографски обособена „квартира“ на младия, но бликащ
с таланти брачен съюз между изкуство и стопанска пропаганда. Дали
подобно предположение е основателно, може да се съди по декларативно обявените намерения на „Щурец“, където „бездомният“, временно
подслонен от Д. Крапчев дотогава, копирайтърски екип намира своето
постоянно типографско обиталище. Още началните броеве на новия
„смешен“ вестник, който изненадващо дори за създателя си стартира
със седмичен тираж от почти 50 000 броя (и така – до края през 1944 г.),
съдържат недвусмислен апел към предприемачеството, според който
„рекламите в Щурец са оригинални и най-лесно постигат целта си“.
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Специалната амбиция баналният стилов стереотип на вестникарската
реклама да бъде атакуван чрез оригиналност, която днес е по-известна под името „креатив“, спрямо контекста на 20-те и 30-те години на
ХХ в. е уместно да бъде преценена като функционален аналог на стилово обструкционистката нагласа на художествения авангард, обобществил чрез словото и на В. Кандински в Русия, и на К. Айнщайн в
Германия, и на Ч. Мутафов у нас понятието „иначе/другояче“. Разбира
се, пълен стилов изоморфизъм между изкуство и реклама е безсмислено да бъде дори предполаган, поне само заради това, че авангардистки
допустимото стилово експериментаторство, затрудняващо до краен
предел рецепцията, противоречи на същностната цел на рекламата не
да разрушава, а тъкмо напротив, да укрепва референциалните връзки между създавания от нея образ на продукта и самия продукт. Само
защото автор на етюда е С. Скитник – първият наш теоретик на рекламата, ще споменем разказа му за реакцията на И. Вазов по повод
сценично представената у нас в края на първото десетилетие на века
Ибсенова драма „Когато ние, мъртвите, възкръснем“. На въпроса на
свой познат през антракта „Как?“ Вазов отговаря „Това не е за нас…
нова работа.“ Ако художественият контекст живее чрез непреодолими, на пръв поглед, разлики в естетическите критерии и „търпеливо“
изчаква тяхното ценностно изравняване през собствения си, утопичен
спрямо момента на полемиката, декаданс, стопанският контекст няма
време за това. Той твърде нетърпеливо се стреми да изравни, да хомогенизира ценностните потребителски своеобразия в името на дългите
промишлени серии. Дори когато, както доста отдавна често се случва,
пазарната интрига се изостря с нов артикул (или „нова работа“, по Вазов) от продуктовата листа, хипотетичният вазовски отговор на позастаряващ драматург „това не е за нас“ е априорно недопустим. Тъкмо
обратно, рекламата по рождение твърди, че новият продукт, дори да ни
шокира, винаги, даже преди да бъде създаден, е бил за нас, а след като
той вече е факт, ни е низпослан като спасител на нашата нова, поредна
идентичност. Впрочем още за самия класик на проблематиката, провокирана от отношенията между човека и промишлените предмети – К.
Маркс, е било известно, че производството произвежда далеч не само
предмета на потребление, но и начина на неговото потребление. С други думи, машините провокират и паралелен регламент, според чиято
С. Скитник. Литературно-художествени писма. Имаме ли художествена критика? – Демократически преглед, 1911, с. 498–506, с. 499.
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норма човекът трябва да бъде формиран така, че да се самоосмисля
като невъзможен без промишлената вещ. Именно това самоосмисляне
произвежда на свой ред рекламата.
Обещаната от „Щурец“ рекламна оригиналност, ако се съди по
съпоставката между публикуваните в него стопански апели и аналозите им от други периодични издания, се състои в изразено версификационно предимство на текстовете, виртуозно овладян графичен контур на
рисунките и, изобщо – нестандартност на ракурса към рекламирания
предмет. Ако отчетем обстоятелството, че тиражът на седмичника не е
закъснявал нито веднъж дори през годините на войната и че огромната
част от стихотворенията и рисунките, поместени в съвсем не малкия
му обем, са дело на Р. Алексиев, ще се доближим със сигурност до оценката, че почти всички публикации в „Щурец“ са талантлив резултат
от тъй нареченото днес „леко писане“, разбира се – и рисуване… Ще
побързаме да внесем уточнение: изоставяме онази дефинитивна посока, към която това бързо добило популярност понятие ни ориентира.
Доколкото е възможен строг операционален подход спрямо неговата
изходна метафоричност, би следвало то да обхваща такива творчески
резултати, които достоверно регистрират автентичен порив на вдъхновение, такива резултати, които наподобяват резултатите от психиатрични задания за откровено неподправен запис на асоциации по тема,
такива резултати, които биват записвани от автора си до онзи интимно
патетичен момент, когато той вече неизбежно се е себеконституирал
във висока литературна поза. Имаме предвид обаче художествени резултати, постигнати не чрез, така да се каже, своеобразен „веризъм“
на сетивата и мислите, а по-скоро чрез вдъхновение, незатруднено от
съпротивата на стиловата норма, от следването на нейните формални
императиви, от майсторското изпитание, създавано от безпристрастната ѝ строгост. В този смисъл „лекото писане“ е и бързо, защото не се
спъва в съвършено овладяната версификационна норма. То не познава класичните мъки на словото и хипнотизиращия синдром на белия
лист. То е писане на крак (im Stehen), то наподобява салонно-куртоазна
блиц реакция, „волтерианско“ остроумие, което не заеква пред формулировката. Изобщо – то е писане с щастливо вдъхновение от осенението на промисълта, с безискусна усмивка на удоволствие, предизвикано
от виртуозното боравене с материала на изкуството и рестрикциите на
Вж. например: Дойнов П. Лекото писане. Години по-късно. – Литературен вестник, 2001, 13–19.06, бр. 23.
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регламента, от безгрижието на „лекото дишане“ с него в същия смисъл,
вложен от И. Бунин в тази метафора…
Освен чрез пълно „опитомяване“ на стиловия регламент, бързо и леко списваният „Щурец“ изпълнява началното си обещание за
оригиналност на публикуваните в него реклами и чрез обтекаемата
недефинитивност на своята тотална иронична нагласа. Двуплановото
отношение към рекламирания предмет разколебава неговото буквално възприемане в реда на безспорно „важните“ неща от видимия свят,
като закрепва рецептивно статута му на хазартен „балансьор“ между
досадната скука, неизменно съпътствуваща менторската сериозност,
и вечно безотговорната, на пръв поглед, но винаги здравословна насмешка, която, макар и да заплашва, че всеки момент е готова да нагази в минното поле на антирекламата, по-скоро създава охранителна
иронична дистанция спрямо предмета, за да бъде предизвикано либерално значимото потребителско право на личен избор. Безпощадната и поразяваща всевъзможни тематични посоки ирония на „Щурец“
така и не успява да обособи свое разпознаваемо функционално поле.
Тя неизменно съпътствува както церемониалните поздрави на „българските фашисти“ към Хитлерчо Кратунчев, Мусолини и Сашо Сталинскини, така и първата рожба на царското семейство; както партизанлъка на родния политически пейзаж, така и бохемски присъщата
симпатия към образа на вечния длъжник; както манифестната активност на феминизма, така и искрено изповядваното ергенско преклонение пред женските достойнства на самите функционерки… Съвсем
в духа на стабилните бохемски традиции от времето на „Българан“ и
„Звено“ иронията е преди всичко самоирония, превърнала в един от
главните герои на „Щурец“ самия му екип с всички негови нравствени ценности, естетически пристрастия, кулинарни „обикновения“, курортни забежки, милосърдно състрадание към човека и хуманистична
тъга по изгубения вече утопичен образ на човечеството от времето на
следвоенния предкризисен оптимизъм… Разбира се, префункционализирането на ироничната нагласа от своего рода антикласична норма в легитимна норма на художествения изобразителен ракурс едва
ли е евристичен приоритет на „Българан“, „Звено“ и техния откровен
приемник „Щурец“. Ако Алеко не беше разколебал чрез двуплановия
статут на иронията етно-стопанската и нравствена дефинитивност на
своя велик герой, едва ли името на проф. Г. Геземан щеше да се свързва
с началото на открита и до днес полемика… Всъщност статутът на иронията като инструмент за преосмисляне на легитимни норми е с неиз-
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менен облик поне от IV в. пр. н. е., когато за Аристотел е било съвсем
ясно, че остроумната шега е в състояние да обезсили и най-сериозния
аргумент; поне от ХVI в., когато кавалерът на „Смуглата лейди“ създава
чрез своите непостижими амфиболически конструкции преводачески
затруднения за векове напред; или поне от епохата на френското Просвещение, когато нейният салонен идеолог превръща светкавичните
мисловни движения на двусмислието във вечно валидна висока мярка
за изисканата и проникновена социална критика, а своето име – в активна и до днес метонимия на безграничната интелектуална свобода. В
българската култура от началото на ХХ в. обаче смехът и иронията са
по-скоро „приложни“ и осмислянето им в понятийната система на родната художествена критика от междувековието като „тенденциозни“,
подобно на все още неизживяната тогава съвкупна литературна традиция на нашето Възраждане, странно съвпада с името, с което З. Фройд
назовава единия от двата главни класификационни дяла на вица (безобидни и тенденциозни). Вероятно прагматично обоснованата доминация на приложно-сатирическата инвектива във функционалното поле
на смешното започва да отстъпва под натиска на специално обособени
типографски издания за периодично „сублимиране“ на публичната потребност от самодостатъчен смях. По силата на младата традиция, положена от „Весела България“, тази издателска инициатива се възпроизвежда в средите на образовани интелектуалски компании, превъзмогнали обезсърчителната скука на сериозната литературна поза, която
продължителният процес на „ускорено“ културно догонване на Европа
узаконява като неписана монументализирана ценност в нравствения
кодекс на творците. Дори образован философ и изкуствовед като А.
Протич, демонстрирал, впрочем, през 1907 г. с романа си „Ева“ видимо
предразположение към проблематиката на междуполовите отношения
съвсем не в традицията на обруганата вече „тенденциозност“, две години по-рано, през 1905 г., все още смята сатирата на С. Михайловски
за продуктивен, но несъзрян от „Българан“ ценностен ориентир. В
името на справедливостта трябва да признаем, че като подобен продуктивен ориентир в областта на хумора пък той сочи именно делото
на вдъхновителя на „Весела България“. По повод на „малката“ разлика
между фигурите на великия бохем и не по-малко великия ментор ще
споменем, че А. Протич не отчита единствено обстоятелството, според
чиято фаталистична логика фигурата на страстния пушач е канонизи

А. Протич. Българан. – Мисъл, 1905, с. 127–136.
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рана от… смъртта, а далеч не от устойчиво легитимирана норма за ценност на самодостатъчната и „тенденциозно“ безадресна шега. Формиращото се типографско поле на смешното, в чието не особено уверено
начало около междувековието личат имената на „Смях и сълзи“, „Жлъч
и смях“ и, особено на неосъществения проект на А. Божинов от 1903 г.
„Пст!“, конфигурира и тематичния, и стиловия си облик въз основа на
преки интелектуалски впечатления от традицията на меродавни периодични издания като баварските „Simplicissimus“ и „Fliegende Blätter“.
Повече от полувековната традиция на мюнхенските „хвърчащи листи“
(още от 1845 г.!) остава нерелевантна спрямо българския културен контекст, насочил своята съзидателна енергия към високи държавно-строителни цели. Родният ни естетически „патент“ значимостта на творческия акт да бъде достоверно измервана предимно чрез силата на неговата социално значима трагика („и пеят, тъй както през сълзи се пей“),
художествената ценност да бъде безспорно „присвоявана“ едва ли не
само чрез инициационно потапяне в кървавите води на трагическия
катарзис формира по повод на смешното онова ценностно колебание,
което А. Протич е фиксирал в първия сериозен критически коментар,
посветен на „Българан“. Според него, например, „скромно застъпеният“ Яворов, „вместо да помести свои социални стихове, между които
има същински сатири против сегашния български живот, […] печата
само следната „пародия“ на собствено лирическо стихотворение:
Безмълвна нощ и адски мрак,
и нигде звук и нигде зрак:
два часа вече край вратата
аз чакам с камък във ръката.
Духът страдае притеснен,
умът блуждае ослепен, —
покаже ли се — бух в главата,
и ще си плюя на краката.“
Тъй както Ботевото стихотворение „Ней“, очевиден реминисцентен адрес на цитираната от А. Протич Яворова пародия, е пришито с
бели конци, само типографски, към ценностния контекст на „Песни и
стихотворения от Ботьова и Стамболова“, но формално отстоява романтически валидната равноценност между корелациите „свобода/смърт“
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и „любов/смърт“, така и самата пародия на Яворов (с изключение на
просторечните идиоми „бух в главата“ и „плюя си на краката“, създаващи преднамерено търсения бурлесков ефект), е твърде несръчно тропосана към монументализирания вече стилов облик на неоромантизма, застинал в коленопреклонен пиетет към модната поза на късните
Байронови адепти, които нанасят познатите географски антиномии на
романтизма върху не по-малко релефната карта на вечно страдащата и
бленуваща смъртта като „сладка почивка“ скиталческа човешка душа.
По-скоро като че ли самата норма на литературно узаконения емотивен модел, комплектовал задълго в инертно-страстна прегръдка „силна
любов“ със „силна омраза“, непременно и задължително измива с кръв
незаконните любовни страсти. По същата ценностно-рефлекторна
причина твърде „нетенденциозният“ на места Алеко е почти революционно канонизиран в качеството му на първи класичен веселяк, едва
след като трагично загива. Знаменателното общо инициационно място
„кървава смърт“ (с откровения си художествен корелат „кървава песен“) продължава да регламентира ценностния статут както в христоматийния ред на артефактите, така и в героическия пантеон, положен
върху костите на техните, понякога съвсем нерадикално мислещи автори, увенчали своята филантропия дори с правни разсъждения върху
хуманистичния смисъл на смъртното наказание…
„Пазарското фокусничество“ на „Българан“, което, според Протич, „римува и ритмува… всичко, що се изпречи пред очите ти (надписи
на орфеуми, бирарии, кафенета, хотели, техни притежатели, книжари и
т. н.)“, с обезсърчително нескончаема версификаторска велеречивост,
представена в самомнителното двустишие на Faustulus (К. Савов) „Така
до утре мога да ти пиша,// безкрай таквиз стихии да ти курдиша“, широко
разтваря пред смешното „дверите“ на лекомислено и социално-безотговорно преднамерената нетенденциозност. „Забавителният лист“ сключва траен стилистичен „мир“ между традиционното предразположение
на стихотворната реч към високи теми и изпълващите го „дреболии,
повърхностни закачки и шеги“, метаморфозирали впоследствие във
всякакви „краставици на търкалета“ у младия „Барабан“-ист Чудомир,
в самоцелни „бръмбазъшки“ зевзеклъци, вдъхновени от заразителната
българановска доктрина на А. Божинов за „хубавия смях, хубавата бира
и хубавите хора“, в социологически интересната му стихотворна „кар


А. Протич. Българан. – Мисъл, 1905, с. 136.
Литературен сборник Българановците. София, 1906, с. 7.
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та“ на популярните столични локали (сладкарници „Савоя“ и „Цар Освободител“, кафенета „Роял“, „Опера“, „Феникс“ и „Б.И.А.Д.“, бирария
„Елит“),10, в задкулисните теми на паралелната неофициална литература, предназначена за епистоларно „вътрешно ползуване“ в дружески
браншови обединения, разроени от „Българан“, като „Звено“, „Зора“
и „Щурец“. Зададената от „Българан“ и с готовност подета от неговите духовни приемници нова продуктивна нагласа с „бяс да се римува и
ритмува всичко“11 преразпределя чрез агресивния си „панестетизъм“12
тематичните приоритети на относително „специализирани“ тематично до началото на ХХ в. стилистични и жанрови територии. Жанрът,
например, на дружеската „беседа“ в стихове, фамилиарно преосмислен
от Елин Пелин в „Нощ“, а впоследствие – в „Пижо и Пендо“, ще пригоди модела на своята сказова интимност далеч не само към доктрината
за автентичния примитив на родния „Heimatskunst“, но и към такива,
теоретически неусвоени дотогава социални сфери, до каквито се домогва само анекдотически възможното (например, алитерационната
местническа анекдотична легенда за Фердо, „Фордо“ и Лордо), но иначе
протоколно недопустимо поздравително писмо до монарха, изпълнено,
по приблизително подобие на стиловия модел „Запорожци пишат писмо…“, във фамилиарно звучащи 5-стъпно хореични диалектни вирши:
Пуздръвителну писмо ут дяду Йоргу ду Цара
		
(Ънунивну)
Жув дъ ни си, Царьо ле честити
с благътъ ти убавъ ступанкъ,
дету сè пу нашенски са кити
и не мяза веки нъ талянкъ.
Ут душъ, димек напълну, синки
тукънцък съ радвами на селу,
млада рожбъ – мъничкъ кнегинкъ –
сурвакиту чи ти е дунелу…
Баш кугиту с дяду поп са бяфме
в мианътъ пу адет утбили,
гледами, чи бяга кмету Стамен
10

пациус.

В: „Интегрална и локална София“, Зора, 20.12.1932, псевдоним – Лум-

А. Протич, цит. съч., с. 129.
Уместният ироничен модус на това съвсем не иронично понятие ни бе
подсказан в разговор от Я. Милчаков.
11
12
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пряз глъвъ и ду уши ухилен.
„Дядо попе, – рекуф и пааръ,
кату са сеисаф, на пърчетъ –
я глей кмета нещу пá набарал,
пущръклял кък тича приз дирету.“
„Де гу, де гу?“ – кай и кату станъ,
кривнъ пу иргенски килимявкъ –
„А ба, мене да ни търси, джанъм,
за упялу, я пък зъ винчавкъ?
Я, ба Драгне, я устъй тизгяа,
вър гу викъй тукънцък да доди
и ричи: паарити наляа
и расправат попски ипизоди!“
Хъ излези, хъ навън истропъ
и заби чирковната кънбанъ.
„Бря, пужар е!“ – ревна дядо поп и
юрнъвми съ двамъ към мигданя.
А пък то, кугиту съ пурчети,
кой ти бръсни лютътъ му зима,
фърлявми кълпаци ду небету –
рожбицъ църкинкътъ си има.
		
(…)13
Като че ли за да бъде удостоверена артистичната гъвкавост на
екипа спрямо сценичния натиск на разни стилови преображения, в
същия празничен брой на вестника е публикувано и колективно, вече
церемониално допустимо поздравление към царя:
Приветствие от веселите Щурци
Честити цар Борисе,
по случая рождествен
във тоя час тържествен
Щурците добродушни,
събрани край софрата,
привети най-радушни
ти пращат с днешна дата
и молят се сърдечно
орисницата блага
над Твоя Дом всевечно
13

„Щурец“, 1933, бр. 5.
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да бди и да помага
в дела Богоугодни,
за радости народни
и нине и тепърва…
А, казано накратко:
честита рожба първа,
честити царствен татко!14
Паралелната смешна журналистика на „Щурец“ провежда през
филтъра на ненатрапчивото и нетенденциозно иронично отстранение,
чрез преднамерено несъответна жанрова форма, чрез преднамерено несъответен стил15, чрез преднамерено несъответна модалност всякакви
теми както от централния, така и от периферния събитийно-новинарски и етичен „дневен ред“ на обществото. Тематичната „безразборност“
на акцентите се оказва продуктивно съчетана с едно твърде значимо
следствие от либералния патос на „Българан“, превърнато впоследствие
в мощна „газетарска“ и трайно екзистенциализирана литературно-салонна традиция. Отбелязано от А. Протич като най-ценното, дадено от
Божинов в „Българан“ и заслужаващо издаване в отделен албум, безмилостното портретуване на „наши артисти, поети и политически мъже“
превръща културата на шаржа в неизменно следвана висока интелектуалска мярка за интерпретаторския ракурс към видимата буквалност.
Макар близостта между шарж и карикатура да вменява известна поня„Щурец“, 1933, бр. 5.
Имаме предвид възможно най-редуктивната, но затова пък безупречно работеща таксономия „вързана и развързана реч“, според Цицерон, или
„стих и проза“. В наши дни операционалността на тази възможно най-непротиворечива и дълбинно мотивирана класификация на стиловете наскоро бе
косвено потвърдена от проф. Н. Георгиев в интервю във в. „Култура“ по повод
на 24 май. Според него устната и писмената реч провокират такива специални
нагласи при оперирането с езика, че на практика двата типа речево поведение
добиват статут на отделни стилове, доколкото писменият речеви акт конституира у „говорителя“ познаваческа поза, която усилва нарочните грижи по преднамерено „стилизуване“. Писмената фиксация на речта, осигуряваща възможност за контрол и корекция на изреченото, активира стиловата автоцензура,
чиято приватна норма обикновено снема престижни стилови модели. В този
смисъл писмената реч концентрира у себе си много повече стилов регламент.
Тя, подобно на стиховата реч, е толкова активно регулирана, че няма да е твърде пресилено, ако я приемем за модификация на „вързаната“ реч. Вж. Георгиев
Н. Писмено и устно, буква и дух. – в. Култура, бр. 19 (2592), 21 май 2010.
14
15
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тийна неоперационалност дори у образован изкуствовед като А. Протич, нарекъл тези портрети „портрети-карикатури“, тъкмо тя създава
дефинитивно валидното, но подложено от критѝка на евфемистична
дескрипция, своеобразие на безобидния и добронамерен шарж спрямо
карикатурната сатирична инвектива. Тези портрети, пише той, „предават личността по-малко или повече окарикатурена в нейните най-характерни черти на лице, стойка, движение, в нейните особености и слабости“. Именно интелектуалски присъщият автоматизиран стереотип
на самоцелно игровата, иронично-двупланова интерпретация на образи
и теми превръща типографската територия, владяна от „Щурците добродушни“, в легитимно публично поле на салонната стилистична виртуозност, на високия речеви артистизъм, на светкавичната мисловна
спекула, на тематично „всеядния“ и вечно изострен версификационен
рефлекс, разбира се, съвсем не наново изнамерени като разпознаваеми
маркери на браншовия речеви маниер, но задълго обслужвали предимно функционалната сфера на задкулисното дружеско общение в артистичните среди и затова останали неподети в масова речеупотреба.
Узаконен чрез средства, имитиращи инструментариума на възможно най-безпредметното, самодостатъчно, априорно нетенденциозно и „чисто“ изкуство – цирка, стиловият „протокол“ на непротоколния речеви обмен легитимно и без нормативна съпротива „всмуква“
чрез жонгльорската си ритмо-метрическа „клоунада“, чрез доскоро
антикласичния регламент на своето, изведено вече на светло, „иначе/
другояче“ дори такава недвусмислено „сериозна“ и крайно непригодна
за „светотатствено“ иронично обиграване територия, каквато е церемониално най-охраняваната и практически недосегаема сфера на висшата официална власт, дори такова естетски утопично и физически
досегаемо единствено в патопсихологически контекст видение, каквото представлява само хипотетично възможната версификаторска велеречивост на очевидно непосветения в достъпната едва за малцина
„пиитическа“ езотерика „дяду Йоргу“…
Също толкова дефинитивно неподатлив на естетическо усвояване, ако се съди по манифестните протести на С. Скитник и Ч. Мутафов
срещу баналността в изкуството, и високотиражният ред на стандартизираните промишлени предмети, къде чрез „технически разкази“,
къде предимно чрез техни рекламни протоформи, се оказва поместен
в тази гостоприемна стилова „видрица“, за да обогати като че ли и без
друго трудно изброимите вероятности за контаминативно-дискурсивни модификационни сраствания между теми, намерения и речеви
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форми за тяхното публично оповестяване под натиска на макрожанровата вестникарска „компресия“. Независимо обаче от съвършената
си на моменти художествена мимикрия, откровеният прагматизъм на
приложното рекламно стихотворство не променя статута му на модерно техно-преображение на познатата до междувековието (както и на
нейното предстоящо соц-преображение) „тенденциозна“ словесност.
Ясно разпознаваема, както всъщност прилича на рекламен апел, приложната тенденция се оказва толкова лесно обособима от художествено употребимите способи за артикулация, че, подобно на епигонското
стихотворство, и рекламната „поезия“ изпълнява по-скоро функции
на паралелен христоматиен каталог, представящ в оголен вид активния ресурс на модната стилова норма. Покрай тази „услуга“, оказана на
всеобщия стилистичен хербариум от експликативни техники, впрегнатото в колесницата на стопанската изгода виртуозно версификаторско
умение изпълнява и социално значимата роля на своего рода пропагандист, негласно натоварен със задачата да масовизира употребителните своеобразия на тези техники и да обезпечи разбирането между
пасивните и активни идиолекти, боравещи с тях.
Нека, прочее, демонстрираме чрез илюстрации твърде реалната хипотеза за устойчиво идиолектно усвояване на някои произволно подбрани експликативни техники чрез посредството на рекламни
апели. Така например, би било излишно предубеждение да се отсъжда
категорично, без каквото и да е допускане на абсурдни, на пръв поглед,
трайни сраствания между образ, метър и евфонически облик, дали
„таргет“ групата на българските пушачи от началото на 30-те не изработва стереотипен рефлекс спрямо онзи,
предложен в „Щурец“ (с вероятен автор
Змей Горянин), образ на папиросите,
който, по наше мнение, би се саморазрушил без респектиращото мнемоническо
съдействие на съставната рима с дактилна клаузула:
Няма нужда от въпроси,
туй от всеки вече знае се:
най-добрите папироси
са във номер четирнаесе.16
16

„Щурец“, 1933, бр. 7.
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Не по-малко несигурно би било да се настоява, че конкурентната борба за изгодно отъждествяване със статута изобщо на „медикамент срещу мазоли“ е спечелена от родното терапевтично средство
мазолин „Тони“ само защото, в сравнение с вносния германски мехлем
„Кукирол“, твърде рано превърнат в обект на product placement от Ч.
Мутафов в „Смъртен сън“, хитроумно е експроприирал в своя полза
родовото обозначение, почти трансформирайки го в бранд. Рискът от
подобно отъждествяване с родовото название на целия клас аналогични артикули се състои в неблагоприятната перспектива те да бъдат осмислени като функционално заменими синоними, в резултат на което
скъпо струващата реклама на който и да от тях да обслужва стопански
интереси, стоящи зад останалите конкурентни продукти: например,
хипотетичният паразитен рецептивен ефект мазолин „Кукирол“. Далеч
по-основателни съмнения обаче по повод на възможните причини за
конкурентно преимущество на произвеждания от аптекаря А. (вероятно, Антон) Минев мазолин „Тони“ спрямо задграничния му съперник
създава мощната подкрепа, оказана на бранда от почти тавтограмното
скороговорно алитериране чрез целия сонорен ред, както в моноримните групи, така и извън тях, посредством
което рекламното четиристишие в „Щурец“, освен че изгражда възпроизводима
моторна зависимост между рецептивния
образ на продукта и неговата творителноартикулативна проекция, успешно защитава претенциите на вестника за медиен
приоритет в стилистичния креатив на рекламата от началото на 30-те:
След хирурзи милиони
и лекарства със вагони
само мазолина „Тони“
ми мазолите прогони.17
Друго подобно рекламно четиристишие „флиртува“ косвено с
групата на невръстните читатели, удовлетворяването на чиято любознателност обаче трябва да бъде финансирано не от самите тях, а от
възрастни с вероятно попритъпена вече познавателна и, както се оказ17

„Щурец“, 1933, бр. 7.
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ва, читателска активност. Ярко изразените игрови функции на моноримата, стабилно подкрепени от основаната върху омонимия каламбурна съзвучност, отключва потребителски мотивационни изходи тъкмо
чрез онези, отложени в неоперативните дълбини на сантименталната
памет латентни идентификационни стереотипи, съпровождащи всеки
сладостен спомен за безгрижното и щастливо детство. Особено в случаите на емотивна транспозиция, основана върху интензивно, биологически мотивирано отъждествяване между дядо и внуче…
Дядо чете „Пътека“,
па и прав е човека:
внуче има и всека
приказчица по-лека
той прочита полека.18
Разумният и пропагандистки изгоден статут на четенето е разколебан чрез тотално иронично преосмисляне на изобразената в рекламното четиристишие жизнена ситуация: педагогическата (детеводна, ако се доверим на етимологията) тенденция е пренасочена към
фамилния старейшина посредством неговото „инфантилно“ пресягане
към детската библиотека, образователната тенденция пък – чрез хипотезата за твърде късно приобщаване към света на книгите, чиято хуманистка оценка винаги е съпътствувана със симпатии, но, за съжаление,
и с оправдани съмнения спрямо нейния разумен смисъл. Ироничното
осмисляне на акта „четене“ би стимулирало покупка на книга само ако
ироничният рекламен апел е положен в контекста на обичайно-правно нормирано тотално иронично светоотношение. Това обикновено се
случва в обединения, наподобяващи литературен салон, в който висока мяра за препоръчителния речеви модус при общуването е иронията,
артистично игровото преображение в неприсъщи речеви роли и, изобщо – двуплановото речево поведение. В подобна среда всяко буквално
и менторско нарушаване на нейния модален регламент би се възприело
като липса на вкус, като непростима „непочтителност“ към валидния
цехови договор. Подобно средищно място е отредено на иронията в
светогледната нагласа на дружеските формации, изповядващи ценностната система на „Българан“. Макар съвпадението между предмета
на разсъжденията ни и последния пример, чрез който го илюстрираме
18

„Щурец“, 1933, бр. 22.
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да изглежда случайно, трябва да посочим далеч не случайното присъствие на детското вестниче „Пътека“ сред рекламодателите на „Щурец“.
Редакторският екип на „Пътека“ е изцяло българановски поне от 1934
до 1936 г., когато той е съставен от Елин Пелин, Й. Сливополски-Пилигрим и Д. Подвързачов. Именно смешният „Българан“ дава първите
сериозни поводи на родната хуманистика да забележи трудно поддаващата се на дефиниране ироническа функция, усвоена от смешното.
Като че ли независимо от сравнително ясната таксономическа позиция
(усъмняваме се в нейната яснота, защото иронията често е осмисляна
и като троп), заемана от иронията в класическите реторически систематизации на фигурите на мисълта, своего рода ироническата обтекаемост на самото понятие „ирония“ понякога дори служи като ефектен
тавтологически подход към нейната собствена дефинитивна неуловимост. Така поне М. Горчева, не без основание, е разчела интерпретаторската „капитулация“ пред ироничната плъзгавост, представена от Х.-Г.
Гадамер в един негов класически текст.19 Що се отнася обаче до рецептивната норма на 30-те, очевидно твърде добре отчетена от „Щурец“,
доминацията на „вложения смисъл“ над „намерения смисъл“ (М. Горчева) като дефинитивен модел на тълкувателските затруднения пред
пресищащата с конотации усилена ирония на десетилетието, смятаме
само за част от въжделената за Гадамер „истина“. Ако „станиоленият
стил“ на С. Минков20 е, според критиката, традиционно „придаден“ на
иронията като нейно най-присъщо салонно обиталище, нерегламентирано от популистки императиви за безусловна четивност, успехът на
рекламата се измерва не от валидни за салона езотерични ценностни
мерки, а от такъв безпристрастен и безхитростен критерий, какъвто са
продажбите. Без да стигаме до крайността да твърдим, че българският
потребител на български плетени ръкавици (незнайно защо наречени,
може би – за престиж?, Strickhandschuhe) през 30-те години на ХХ в. e
посветен, така да се каже, в национален заговор за задължителен тотален ироничен код на публичната реч, все пак трябва да признаем,
че рекламодателите на „Щурец“ не престават да разчитат на неговата
„оригиналност“ през време на цялото му 11-годишно течение. Нашите
наблюдения показват, че само унифицирани рекламни послания, навярно разпространявани от западни производители чрез свои представители из цяла Европа, се придържат към спокойната и сериозна
М. Горчева. Българската проза от 30-те години на ХХ век. София, 2005;
Х.-Г. Гадамер. Текст и интерпретация. – Литературата, 1994, кн.1, с. 41.
20
Вж. Султанов С. Насаме със Светослав Минков. София, 1972.
19
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„величавост“ на буквалното менторско назоваване, която обичайно
съпътства високата стопанска позиция на стоковия пазар. Оказал се
неподходящ за либертинския щурм на иронията, високият ред на стоковата, предметната, вещната „класика“ остава положен в скучната
монументалност на рекламния стереотип, доста встрани от оперативното поле на креатива. Без нарочно желание да изпитваме разумните
критерии за уместност, като твърдим, че брандът „Nivea“ (в качеството
му на еталон за качество на козметичните продукти през 30-те) в този
смисъл споделя рецептивната нобелистка скука, лъхаща от „Кървава
песен“, ще трябва да се съгласим с публичното преимущество, което
заразителният дух на Елин-Пелиновото „незаконно съжителство с музата“ има пред, макар и юридически неузаконената, но пък за сметка на
това снабдена с ореола на безподобна брачна строгост сериозна връзка
между П. П. Славейков и жената литература…
Гневно прогласена в края на ХІХ век от Ц. Гинчев като „ичумяна
чорба“, застрашила националното винопроизводство, бирата, например, е превърната от „Българан“ в обект на игрово-иронично преклонение. Тя не само че е смятана за „новия Gergantropfen“ (по псевдонима
д-р Герганов – Герган), т. е. „пенкелер срещу всички болести на тялото и
духа“, а сред тях – „на любовта и безсънието преди всичко“, не само че е
неотменен „иконографски“ елемент в шаржовия портрет на А. Балабанов, изработен от А. Божинов, но, паралелно с това, е превърната в самоироничен евфемизъм на българановските литературни занимания.
Огромната, както се оказва след ироничното посегателство на българановските житиеписци, авто- и литературно-биографична репрезентативна мощ на Прошековия артикул, почти заплашва да предусети в
политическия контекст още на първото десетилетие създаването на
бъдеща бирена партия. На тази мисъл ни навежда съвсем не малозначният „лапсус“, по чиято логика в автобиографията на Герган „биропитие“ и „пропаганда“ са обвързани с изненадваща буквална директност
(„пропаганда на биропитието“), свидетелствуваща за такава страст в
популяризирането на доктриналната напитка, каквато би могла да съпровожда като че единствено политическия партизанлък на епохата
или… предвзето самоироничното пропагандиране на бохемския life
style. Макар и „неканонично“ обременена с пенливия продукт на придворния доставчик, дори свръхконсервативната форма на житието се
оказва също толкова незасегната от традиционно неприсъщата тема,
колкото и продажбите на бира в знакови столични локали (прилежно систематизирани от А. Божинов в „Интегрална и локална София“,

116

Пламен Шуликов

1932 г.) – от манифестното пребиваване на напитката в смразяващо
трезвеническия контекст на нормативния жанр…
„Щурец“, недвусмисленият приемник на „Българан“ и в духа, дори
и в някои от знаковите членове на екипа, продължава „с бяс да римува
и ритмува всичко, що се изпречи пред очите му“, като създава илюзията, че неговата ирония руши традиционните представи за целостта на
битието и неговите ценности, а в действителност укрепва публичното
нравствено здраве. Нарушава, заедно с това, и традиционните експликативни норми, разчетени върху исторически произтеклата специализация на иконично и речево изображение. В началото на ХХ век, вероятно поради сантимент по несъстоялото се негово желание да следва в
рисувателното училище, раздвоението у Елин Пелин между словесна
дескрипция и „поставящ пред очите“ наглед дава резултати, вдъхновени и от двете музи. Безспорно „градското“ му стихотворение „Разходка
с жени“ („Българан“, 1906 г.) го издава като „певец на селската неволя“
чрез едно „про“-иконично сравнение, което обаче не надхвърля изобразителските „правомощия“ на речта:
Такива сме мъжете – могъщи, силни уж,
пък поглед един женски – душата се разкисне
като цървул на дъжд.21
Паралелно с това, литературните му ядове, причинени от „Мисъл“, го привеждат в почти безсловесно рисувателно вдъхновение, графически запомнило както една от големите вдъхновителки в нашата
класика Е. Марс22,

21
22

Цит. по А. Божинов. Минали дни. София, 1958, с. 124.
Изображението е снето от цит. книга на А. Божинов, с. 123.
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така и „канибалската“ (самоедска, според Елин Пелин) разправа на Великата четворка (купчина, според А. Божинов23) с К. Христов:

Същността и на иконичния, и на речевия образ е манифестирана в тяхната исторически постигната автономия: сравнението напряга
докрай своята метафорична референциалност, за да създаде уместно
„подозрение“ у А. Божинов, че (перифразирам) селянинът личи и в
градската си лирика, като оставя на въображението периметър за доработка на образа, който обаче може да бъде довъзсъздаден с подобно
ненатрапчиво приближение и чрез присъщия му лирически контекст:
Иди, дека сакаш –
по връх планините
или в механите,
или у джендемо,
ако ти е воля,
свъду че намериш
свидетели много:
свъду че намериш
от цървул парчета,
петал от магаре,
кости мъченишки
на некоя крава,
в ралото умрела
23

По А. Божинов, цит. съч., с. 126.
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от труд и от мъки –
свъду че намериш
босонога диря
или на орача,
или на пастиря.
(…)24
Обратно, иконичният наглед узаконява с мощна сетивност метафоричната хипертрофия, без да оставя каквото и да е място за колебание по повод класичната монументалност на Е. Марс или пък по
повод на допускането, че Българският Парнас е арена на „самоедски“
кръвопролития. Така и икона, и реч се оказват все още застинали в
своето изобразително предопределение, разбира се, до онзи приблизителен ориентационен момент, в който медиите не подлагат на преосмисляне тази исторически възникнала специализация чрез натрупване на достатъчно рецептивни съмнения спрямо нейната експликативна „свещена“ недосегаемост. Ярко симптоматично „нарушение“ у
нас на традиционно обособените граници между иконично и речево
изображение представлява Чудомировата „Злободневка“ (1913 г.), която, освен непосредствените адреси на своята инвектива – първичните
човешки потребности и монархическия конформизъм, подлага на преосмисляне изобразителната адекватност на самото словесно рисуване.
Ироничното си усъмяване в изобразителната недостатъчност на словото Чудомир концентрира върху възможно най-дейктическата част
на речта – показателното местоимение (ил такова…, ил такова…; ил
такава…, ил такава…). Чрез това като че ли най-тежко оръжие на речевия дейксис изобразителният ресурс на словото се оказва изчерпан,
а предполагаемото рецептивно любопитство към преднамерено липсващия образ е детайлно погасено с помощта на… рисунки.
Злободневка
Времето се начумери,
студ сковал ме на подкова.
Всеки гледа да намери
ил, такова: (изображение на печка – бел. П.Ш.)
ил, такова: (изображение на жена – бел. П.Ш.)
Ту в Виена, ту във Пеща –
само царят труд не сеща,
24

Е. Пелин, цит. по А. Божинов, цит. съч., с. 114.
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а във пози той застава:
ту такава: (изображение на Фердинанд в лакейски поклон – бел. П.Ш.)
ту такава: (изображение на Фердинанд „надупен“ – бел. П.Ш.)
		
(…)25
Повод да се отклоним към сравнително ранно проявената у Чудомир художническа ирония спрямо „ощетената референциалност“
на словото е една реклама в „Щурец“ (1933 г.), където, макар двадесет
години по-късно, откриваме в почти непроменен експликативен вид
същата игрова демонстрация:

Всички елегантни дами,
кавалери и девици
имат тези монограми
върху свойте ръкавици.26
Разбира се, непосредствената пропагандна задача на рекламното
четиристишие предвижда иконична демонстрация на разпознавателното лого, но паралелно с рационалното „оправдание“ на „стихо-рисунката“ се улавя и сянката на основателно подозрение в игрова „безотговорност“, иронична дистанцираност, даже известно интелектуалско отстранение спрямо ефекта от изпълнението на иначе съвсем не
лошо платената27 стопанска поръчка.
„Барабан“, бр. 215 от 10.11.1913, с. 2; псевдоним Фанфан.
„Щурец“, 1933, бр. 26.
27
Регламентираната от самия „Щурец“ цена за „обявления“ в него е 3
лева на кв. см., а ако те са придружени от безплатна (?) рисунка, задължител25
26
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Удобен случай да проверим как се променя обликът на достатъчно обобществен бранд, след като запазеният му знак попада в амфиболическия контекст на „Щурец“, представлява интерпретативното
„приключение“, сполетяло (най-вероятно, за добро!) образа на придворния доставчик „Керемиджян“, гордо специализиран в областта на
чистенето и боядисването или, както днес бихме се изразили – в областта на санитарната поддръжка и интериорния дизайн. „Нулевата степен“ в публичния статут на образа е тиражирана в „сериозни“ медии,
върху чиито страници логото на Керемиджян демонстрира стопанска
мощ, подсказана чрез стилизирано изображение на завод, ексклузивна
стопанска позиция, разпознаваема в заслуженото право да включва в
своя графичен състав корона, и тъждество с националната кауза, обозначено чрез вече напусналото традиционния си легендарно-хероически контекст лъвче:

(„Слово“, май, 1935 г.)
Свръхприбавеният „вложен смисъл“ от „Щурец“ върху достолепно сериозния облик на бранда като че ли, на пръв поглед, разколебава
печелившия му стопански статут.

но се предплащат три публикации.
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(„Щурец“, 1933 г., бр.22)
Спестеният знак на висшата власт в държавата създава възможност неговата липса да се тълкува или като агресивно посегателство
срещу деловата слава на придворния доставчик, или като егалитаристка обструкция срещу монархическия институт, макар цитираните
вече поздравления до царя и от „дяду Йоргу“, и от „веселите Щурци“ да
лишават от основание подобна интерпретативна хипотеза. За разлика
обаче от пасивно неоползотворената изгода на статута „придворен доставчик“, активно произведените „вложени смисли“ далеч надхвърлят
„греха“, юридически формулиран като „пропусната полза“. В тълкуванието на „Щурец“ внушителното изображение на завода е редуцирано
до обема на махленски пункт за пране, гладене и багрене, през който
като през тъмна фокусническа камера минава лишен от топли женски
грижи мъж, за да открие на изхода своето щастливо преображение далеч от посредството на онова традиционно разделение на труда, което
твърде сложните и винаги задължаващи отношения между половете
постоянно експлоатират в своя полза. Освен това, образът на метаморфозиралия щастливец е обременен (сaricare, ит. – „натоварвам“)
с недвусмислена карикатурна тенденция, лесно сводима, подобно на
първите карикатурни барокови догадки на А. Карачи, до „антипода на
красивото“, сиреч – грозното. Най-накрая, графическата диспропорционалност във фигурата на клиента е защитена с две двустишия (аритметически равностойни на традиционното рекламно четиристишие),
шоково адаптирали рационалния познавателен патос на гатанката към
априорната непознаваемост на чудесното, подлежашо на верификация
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единствено чрез практика, т.е. чрез рисковано преминаване през забулената в езотерични тайни непрозирна camera obscura:
Влезе той измачкан, лекедисан,
а излезе чист и боядисан.
За гатанката наместо да се пита,
нека всеки лично да опита.
Подобно на иронично преосмисления жанров патос на гатанката и диалогът (да не говорим за далечния му сократически предтеча!)
в употребата на „Щурец“ напуска традиционно присъщите му любородни, образователни и педагогически предопределения, установени
чрез пространния общественически опит на родното Възраждане.
Подозрителна от ракурса на ХХ век, значимостта на възрожденския
публичен дебат върху нравствените вреди, нанесени от „малакофа“
като най-радикален явител на „европейските моди“ и знаков фаворит
в женските потребителски въжделения от това време, някак изцяло
забравя своето високо предназначение и, в примирителна отмала от
изоставената жанрова напрегнатост, без какъвто и да е сантимент дори
по разточително разхитения и от Н. Бозвели, и от П. Р. Славейков, и
от Д. Войников перипатетически ресурс на първата единна „народна
съпротива“, преднамерено иронично открива не по-малко значимото
си за новия век цинично контра-преображение в статута на откровен
потребителски гид:

– Комшийке, знаеш ли де има
перачка някоя по-свестна,
че мойта похаби прането,
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та щях насмалко да я плесна?
– Във тая криза, що ни стега,
перачка ти не трябва, сестро,
вземи BYJO (Байджό – бел. П. Ш.), пери със него
и ще спестиш и труд, и средства.28
Дори нравоучителният монолог в стихове, толкова задължен на
С. Михайловски за своята репутация на жанр, априорно придаден във
властта на менторската буквалност и тенденциозност, в котекста на
„Щурец“ някак надмогва дискредитиращата скука на своето предопределение. Макар и формално все така отдаден на почти агресивната си
полемическа пристрастност, той се оказва с иронично дестабилизиран
(в този случай едва ли нарочно, а по-скоро заради неизбежните рецептивни указания, надсубективно излъчвани от самата жанрова памет?)
облик главно поради радикално променения адрес на полемическото
внимание. В разрез с традицията то се пренасочва от философически
достойните проблеми на метафизиката върху не особено престижната
физическа определеност на конкурентния „дебат“ между потребителските стоки. Самите те впрочем са представени в конкретния случай
от не твърде подходящи за обобществяване хигиенни артикули, т. е.
от продукти с интимно потребителско предназначение. Сред малкото
„спасителни“ своеобразия, гарантиращи функционална уместност и у
жанровата протоформа, и у нейната модерна версия, е краткият обем
на актуалното жанрово превращение, което интуитивно, почти опипом се домогва до плакатната лапидарност на стоковия „агитпроп“, целенасочено създаден като продукт на футуристичната симбиоза между
политика и изкуство в Съветска Русия през началото на 20-те:
Недей да вършиш грешка груба
да кýпваш зъбна паста в туба.
Нима не виждаш – не спори,
защо да хáбиш сал пари?
Щом искаш зъбна паста файна,
пенлива, свежа, с дъх и трайна,
щом искаш светнали зъбѝ,
ЖИБОЛ в кутийка си купи.29
28
29

„Щурец“, 1933, бр. 5.
„Щурец“, 1933, бр. 5.

124

Пламен Шуликов

Като умишлено не надхвърляме първата годишнина от течението
на „Щурец“, именно за да останем в обхвата на все още разпознаваемите тенденции, автентично провокирани от „Българан“, ще си позволим
да се усъмним в пълнотата на иначе вярното критическо убеждение,
според което видимото „текстуализиране на проблемите“, тяхната
„словесна стилизация“30 създава усещане, че амфиболическата разколебаност, неуловимост, плъзгавост на речевия образ през 30-те г. на
ХХ в., особено що се отнася до флиртовете му със смешното, е в нормативната власт на единна „текстоцентрична гледна точка“ (М. Горчева).
Без ни най-малко стръв по каквато и да е самоцелна обструктивност,
само ще добавим, че същността на формирания единен ракурс спрямо
производството на образи е непосредствено зависима по-скоро от вече
нормативно укрепналата към края на второто десетилетие култура на
ироническото преосмисляне, на изискания евфемизъм, на амфиболическата изкусеност, на преназоваването, изобщо – на масовизираната „златотърсаческа“ ориентация към неизчерпаемия експликативен,
значи и смислов ресурс на парономазията. Разбира се преживяването
на такъв естествено възникнал декаданс в производството на смисли е
възможен само след достатъчно стилистични натрупвания, достатъчно
внесен и усвоен чужд експликативен опит, достатъчно избуяло самомнение в резултат на активно екстравертно културно съизмерване, достатъчно детайлна и нюансирана система от критерии за естетическа самоценност. В този смисъл „производството на филигранни пастиши“
(М. Горчева) е една от индикациите за поредното цехово затваряне на
художествената култура в езотеризма на своето мисионерско назначение. Тъкмо пародията удостоверява такова високо равнище на художествена нарцистична самовзряност, което помества както теоретически удовлетворителния резултат, известен с обозначението „пародията
като форма на крѝтика“, така и усещането за самодостатъчно затваряне
на художествената култура в тематична фаворизация на своята професионална, техническа същност. Предметната видимост на онзи безкраен постсимволистки тематичнен регистър, който антитетично ефектно
и видимо непротиворечиво произвежда твърде удобната критическа
формула за „космическото безсмислие“ (В. Василев) на епигонския
символизъм, е всъщност комфортна мотивация за подмяна на недосВ. Русева. Аспекти на модерността в българската литература през 20те години на ХХ век. Велико Търново, 1993, с. 121–122.
30
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тъпната „кула от слонова кост“ с не по-малко затвореното и недостъпно цехово обиталище на виртуозно стилизуващия салон, зает като че
ли предимно с производство на изкуство от изкуство. Тъкмо грамотническата компетентност е трудно преодолимото инициационно препятствие, опазващо от непосветени цеховата „светая светих“, тъкмо тя
създава, например, симпатичната, но иначе херметична познаваческа
надменност на Подвързачовия кръг, не пожалил дори Т. Траянов, за
когото там пренебрежително се говори, че „за да разпознае един анапест, почнал да си мърда пръстите на ръката“. Тъкмо майсторското
умение, разбирано, далеч преди „Звено“, в българановския контекст
съвсем не като лишена от смисъл „щатна“ принадлежност към професионалната писателска гилдия, а като „даровитост“, е селективният
критерий за достъп до българановската „купчина приятели“ на твърде
шарена „щатна“ палитра от „писатели, художници, архитекти, сценични артисти, хора на науката, на дипломацията“.31 Най-накрая, именно
удостоените със „сертификата“ на познаваческото признание се превръщат в приоритетно и щастливо поразени от цеховата (само)ирония
обекти. Дори, с позволение, бихме поели риска да твърдим, че обхватът
на ироническо „поражение“ съвпада с цеховия периметър, в рамките
на който ироническият, шаржовият адрес има стойност на браншова
лоялност, даже на такова шеговито обяснение в ценителска любов, диспропорционалността на чиито контури е в права зависимост от силата на признанието. Подобно на онова сравнително късно потвърждение на тази закономерност, по силата на която Стоян-Веневото почти
любовно преклонение пред дарбата на Владимир Димитров-Майстора
създава един от еталоните на шаржа в нашата изобразителна култура,
една от валидните и до днес мерки за добронамерена амфиболическа
уместност на иначе дефинитивно присъщата на карикатурата диспропорционалност.

31

А. Божинов. Минали дни, София, 1958, с. 113.
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(С. Венев. Майстора, Лик, 20.03.1935 г.)
Споменаваме шаржа на С. Венев преди всичко защото той удивително възпроизвежда иконографската стилистика, наложена вече
към средата на 30-те като изобразителна норма в подхода спрямо знакови за публичната рецепция фигури. Този етап от конституирането на
шаржовия образ е белязан с неговата синекдотична знакова пестеливост. Графичната икономия е толкова по-смела, колкото по-надеждно
е гарантирана публичната разпознаваемост на характерните детайли.
Поне доколкото сочи един афиш на „Славянска беседа“ от това време,

(„Слово“, 5.04.1936 г.)
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интензивната метонимичност на детайла се домогва дори до схематичността на плакатния пиктографизъм, особено когато на изображение
подлежат свръхемблематични фигури, какъвто е случаят с Ч. Чаплин,
създал през същата (1936) година своя велик квазиням филм „Модерни
времена“. Тенденцията на плакатния пиктографизъм обаче е по-уместно да бъде коментирана във връзка с потребностите на рекламата и
неизбежната необходимост от управление на човешките маси в урбанистична среда. В такъв типичен за масовата комуникация знаков
контекст интимното впечатление дори от емблематични персонални
фигури като че ли се освобождава от своето контактно „топлинно“ излъчване и участва в регламента на валидния знаков пейзаж предимно
чрез прагматична редукция на вълнуващо нюансирания личен образ
до схематизма на масово разпознаваема „студена“ указателна табела.
Доколкото коментарът ни е пряко свързан с парономазийно мотивираната стилова норма на самодостатъчната ирония, добила към
началото на 30-те своята почти декадансова хипертрофия, като че ли
към Стоян-Веневия шарж на Майстора е по-уместно да приложим за
съпоставка един също толкова известен шарж на И. Бешков от този
период. Същественото, което според нас определя стиловия облик на
това изображение, е обстоятелството, че негов щастлив обект е далеч
не толкова известната, в сравнение например с Майстора и Чаплин,
фигура на К. Петканов.

(„Лик“, 29.05.1935 г.)
Независимо от своите писателски изяви да началото на 30-те
(една от които впрочем провокира проф. Г. Геземан да напише стати-
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ята си, предизвикала една от най-бурните и дълговечни полемики у
нас по въпросите на самопознанието32, „звездна“ публична известност
К. Петканов постига едва през 1934 г., когато с антивоенния си роман
„Морава звезда кървава“ той провокира гневна реакция у българското офицерство. Изобщо, липсата на достатъчно гарантирана публична
разпознаваемост у персоналния образ лишава от уместност плакатнопиктографическия подход към неговото тиражиране. Във всеки случай,
най-близкият му приятел И. Бешков съхранява в шаржовия портрет на
писателя тъкмо не особено синхронизираните с публичната представа
за него нюанси на пристрастната си лична оценка.
Съсредоточил у себе си браншовия автоироничен ресурс, шаржът, поне от времето на първия „Българан“ (1904–1909), се оказва онзи
странен амфиболически инструмент, който постига звездна популярност в полза на своите обекти, като, на пръв поглед, разточително пилее основанията на собствената им позитивна репутация. Всъщност,
колко по-различен би могъл да бъде коментарът върху съотношението
между дискредитиращия, на пръв поглед, портрет на А. Балабанов, чиято професорска фигура е представена в подозрителен хедонистичен
комфорт сред разпознаваеми „академични“ атрибути като папироса и
халба пиво,

(Литературен сборник на Българановците. София, 1906, с. 52)

К. Петканов. Характерни черти на българина, В: Философски преглед, 1930, кн.4, с. 353–363. Последвалата полемика е отразена една година
по-късно отново на страниците на списанието: Г. Геземан, Г. Константинов,
К. Петканов, Г. Цанев, Д. Михалчев. Бай Ганю и характерологията на българина.– Философски преглед, 1931, кн. 4, с. 349–363.
32
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и бъдещата съдба на неговите афоризми, превърнали се в своего рода
авторитетен национален бохемски цитатник? Всички участници в знаменития антологичен сборник – от А. Божинов до Ц. Церковски – споделят подвеждащия „ущърб“ на шаржовата ирония. Пожален от нейната амфиболическа разколебаност е само починалият преди година
(9.03.1905 г.) Кирияк Савов – Faustulus, който е представен чрез модално неутрален фотопортрет. Очевидно шаржовата тенденция в началото
на века е мислена като частично комплектована с дискредитиращ остатък от своего рода карикатурна инвектива, която би могла да приеме
рецептивни трансформации, наподобяващи ефекта от злокачествения
политически сатирикон на Х. Дембицки в „Тъпан“…
Вкусът към шаржиране е добре познат в интелектуалското общуване от началото на ХХ век. Б. Пенев например е оставил доста тенденциозни графически портрети на свои особено близки приятели, също
и автопортрети. Като че ли именно витаещото усещане за културната
стойност на професорските рисувани шаржове мотивира Н. Мавродинов да ги превърне в специален обект на своя статия.33 Функционален речеви аналог на шаржовия графически портрет е онази, така
да се каже, „добронамерена“ пародия, която е протоколно приемливо
да прозвучи в присъствието на своя адресат. Както личи от неговия
„Дневник“, у Б. Пенев е бил развит вкусът и към колективно (в конкретния случай – с В. Василев) пародиране: „ние с Влади се заловихме
да пародираме стихотворенията на [присъстващите – бел. П.Ш.] Мара
и Дора“.34 Споменаваме за отработения ироничен рефлекс у Б. Пенев
само защото шаржът в неговата практика не е бил целенасочено занимание, както в „Българан“, а по-скоро ехо на нормиран вече осмислен публичен отказ от едноплановата скука на буквалното назоваване,
своего рода игрово мотивирана склонност към парономазийно речево
поведение. В този смисъл едва ли изненадва игровото пристрастие на
Б. Пенев изобщо към артистичното преобразяване – и музикално, и
сценично, и речево, превърнато от него в празнична норма сред непосредствения му приятелски кръг.35 Иначе, макар и специално посветена на родната пародия, дори монографията на С. Янев оставя доста свободни пространства за систематизаторски допълнения. С дру33

кн. 1.

Н. Мавродинов. Рисунките на Б. Пенев. – Изкуство и критика, 1942,

Б. Пенев. Дневник. София, 1973, с. 209.
Д. Стоянова. Приятелството между Андрей Стоянов, Боян Пенев и
Николай Лилиев. – Литературна мисъл, 1971, кн. 2.
34
35
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ги думи, узаконяването на иронията като равностоен на анализа, но
далеч по-бърз от него тълкувателски подстъп, има своите достатъчно
добре познати и, най-вероятно, още повече очакващи своята публична
известност конкретни шаржови и пародийни потвърждения. Тяхната
вече известна и предстояща за обобществяване хипотетична множественост, формирала критическата констатация за добре разгърната
спрямо началото на 30-те култура на пастиша, обаче поставя заедно с
това и един въпрос. Защо, макар и потвърдени като паралелни практики, речевата пародия и графическият шарж притежават различен и
съвсем не равностойно прояснен дефинитивен статут по това време?
Пародията е жанрово назовавана, т. е. осмисляна както и днес, а шаржът дори в средата на 30-те е схващан предимно като усилена докрай
сценична реч, т. е. като хипертрофична тенденциозност, а съвсем не
като амфиболическа експликация на своего рода паралелни, но видимо диспарантни представи. Поне за такова разбиране свидетелствува
една статия на К. Чолаков от 1935 г., посветена на театралния шарж.36
Определен като „сценично пресилване“37, шаржът (от фр. – „обремененявам, натоварвам“) очевидно е мислен по логиката на своята етимологическа предзададеност именно като синоним на карикатурата (от
ит. – „натоварвам“). По-съществено обаче в нашия етюд за кодификацията на понятието през 30-те е обстоятелството, че тази статия от рубриката „Въпроси и отговори“ на списанието възпроизвежда същата
масово разпространена дефинитивна представа, поместена там преди
това и като въпрос към редакцията: „Често съм размисляла кое кара актьорите пресилено да подчертават някои моменти от играта си. Не ще
и дума, че в много случаи това може да се обясни с липса на сценична
дарба, при което шаржът има за цел да прикрие онова, което не достига
на актьора при художественото пресъздаване на сценичния херой. Но
не са редки случаите, когато несъмнено богато надарени актьори също
си служат със сценичното пресилване, което за зрителя е неясно както
като техническа сценична неизбежност, така и като художествена потреба. Моля, г-н редакторе, ако Ви е възможно, изяснете тоя въпрос. Р.
Г-ва, студентка.“38
Очевидният превес на травестийно-мотивирани, карикатурнотенденциозни деформации у изображението като дефинитивна същК. Чолаков. Психология на театралния шарж. – Философски преглед,
1935, кн.1, с. 78–81.
37
Пак там, с. 78.
38
Пак там.
36
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ност на масовата представа за шаржа като че ли подминава множеството натрупани шаржови портрети, чийто патос действително е провокиран от традиционно потребното за смешното „двойно разположение
на съзнанието“.39 Същевременно обаче някак не отчита онзи „момент
на симпатично отношение към другите“40, който е не по-малко присъщ
на „комичния смях“41. Иначе казано, как да съгласуваме карикатурния
интелектуален контраст, произведен от диспарантни представи, с очевидната претенция на К.-Петкановия шарж към съредност и равноценност спрямо „сериозните“ фотографски портрети на другите наградени
писатели – Й. Йовков и А. Разцветников? Защо именно най-близкият
приятел на И. Бешков е представен от него чрез рисуван портрет, усилил и без друго видимите физически своеобразия на писателя? Защо
рецептивната норма „понася“ претенцията на диспропорционалното
изображение да се домогне до онази пълноценна и публично безспорна
празнично-тържествена представителност, която е априорно присъща
на „сериозното“ портретно изображение, познаващо диспропорцията
дори в апологетични спрямо властта култури предимно като хипербола на хероическите достойнства?
Като вероятен отговор бихме могли да приемем твърде мощната
инерция на хлевоустата ни художествена критика (от П. Р. Славейков
поне до В. Василев), която, макар и декорирана със задгранично усвоени
ценностни мерки и образователни натрупвания по пътя на своето съзряване, все остава с единия крак в саркастичната фронтална агресия на
пасквила, на махленската кавга, размяната на полемични реплики в която като че най-добре представя Вазовият метафоричен модел от „Чичовци“, ясно защо приел образа на прехвърляни над комшулука тежки
„анадолски гюллета-попръжни“, на „трескателни гранати-поразии“
и „пукателни бомби-проклетии“. Без да се съсредоточаваме излишно
върху модалния облик на критическата реч, послужила като меродавен образец за речевия облик на интелектуалския салон от началото
на ХХ век, само ще си позволим да твърдим, че публичната кодификация на авторитетно критическо слово в „топлите“ медии неизбежно
формира фразеологични и модални свои подобия в практиката на всекидневното браншово общуване. Пародийната обструктивност някак,
поне от Ботевите стихове за К. Пишурка насам, пределно адекватно
М. Димитров. Психология на смеха. – Философски преглед, 1929, кн.3,
с. 44–53, с. 50.
40
Пак там, с. 52.
41
Пак там.
39
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обслужва противопоставителните нагласи в националния естетически дебат. Инертният консерватизъм на когнитивното отнасяне между
думите и нещата „свидетелства“ как близкото до същината на родния
критически дух разбиране за пародията не променя своя „съдбовен“
референциален вектор… Това разбира се не се отнася до култивирания полемичен ресурс на изисканата и елегантна ирония, която трудно
би се справила с непосилната за нея роля на барикадна хоругва, наймалко защото тя е увлечена не да поразява смъртно своите опоненти,
като предизвиква у тях хронично разстройство от „фасулови“ гозби, а
по-скоро е мотивирана от позитивна потребност да се радва на своята интелектуална победа над живи опоненти, които, макар и усетили
оздравителна мигновена болка, впоследствие щастливо и мотивирано
променят изходните си позиции. Това не се отнася до иронията, найвече защото тя е увлечена не толкова да поразява извън себе си, колкото е самовзряна в своето логическо проникновение, най-вече защото
тя не е оръжие от арсенала на „агитпропа“, най-вече защото тя е „високотехнологичен“ интелектуален инструмент, ориентиран към далечната педагогическа перспектива на онази либерална социална хармония,
която споделя Волтеровото кредо за ценността на другото мнение като
свое висше благо. Всъщност едва ли е странно, че именно „долче“-либерализмът на „хубавата епоха“ се оказва хранителната среда, проявила потребността у амфиболическата ирония на шаржа да се сдобие със
свое разпознаваемо и монолитно типографско пространство в лицето,
преди всичко, на „Българан“. „Сладостната“ интелектуална мобилност,
провокирана от свободния обмен на мнения, както много години след
началото на века се убедихме, е твърде директен аналог на сладостно
изживяваната свобода на придвижване. Превърнато през първите няколко десетилетия на ХХ в. в масова демонстративно-сценична игрова
мода, ако се съди по вихрушката от открити пощенски карти, кръжащи над страната тогава, физическото пътуване трайно се сродява с мисловното пътешествие до степента на онази синонимична близост, по
силата на която широкият географски кръгозор се подразбира и като
широта на мирогледа. Предпазливо напомняме симптоматичното обстоятелство, че в началото на века именно откритата карта (като сходен
на билета пътешественически маркер) съхранява паметта за немалко
стилови експерименти (стихотворни писма и епидейктична афористика, демонстративно-патетични възхвали на европейското културно
обилие и маниерни безсребренически ламентации в мерена реч), зад
чиито артистични маски прозира вездесъщият амфиболически силует
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на иронията и самоиронията. Дневникът от този период (като жанр
на „пътуването към себе си“) също регистрира такива крайни фази на
ироническия модус, които автоцензурата не допуска до обобществяване. Поне такъв е дневникът на Б. Пенев. Поне такъв е дневникът и на
Чудомир. Макар обаче и авторитетно експлоатирана зад кулисите на
„видимия“ салон, шаржовата ирония, нюансираща с трудно уловимата
си амфиболическа модалност травестийните жанрови експерименти на
неофициалното интелектуалско общуване, остава дефинитивно неосмислена. Може би тъкмо защото като проява на самоценната мисловна
спекулативност, на парономазийната речева нагласа тази знакова фигура на преосмислянето търпеливо е очаквала своите респектиращи
експликативни натрупвания, които да я легитимират като висока норма за речево поведение, даже като емблематична стилова конструкция
на интелектуалския познавателен скепсис. Иронията е проява на високо техническо умение, чието инструментално посредство охранява
опонентите от директен варварски контакт. Иронията е фигура на продължителния социален и духовен мир, чиято хранителна среда прави
възможно раждането на осмислена и самоценна потребност от игра.
Иронията е фигура на просвещенския патос, на културния декаданс. У
нас тя е едва приблизителен връстник на националната държава…
Независимо обаче от сравнително късното си усвояване като масов маниер на салонно омекотена речева обструкция, наличие на исторически несъществуващ ироничен полемизъм може да бъде съзряно
зад поразителната стилова близост между рядко срещани художествени форми, лишени от каквито и да е хронологични основания за контакт една с друга – особено когато подозираната обструктивност се
приписва на по-раната форма… Такъв поне е случаят с два стихотворни текста, изпълнени в изключително редкия едностъпен ямбически
размер. Единият от тях – „Автобиография“ – принадлежи на А. Балабанов и датира от 1906 г.:
Автобиография
И мраз,
и жар;
и роб,
и цар;
и гроб,
и ден;
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зелен
и стар;
и лъв,
и мек.
Такъв
човек
съм аз.
(Дете,
недей!
Че пак
даяк
ще те
огрей!…)42
Вторият е (често цитираната като уникална) част от поемата на
Н. Лилиев „Градът“, публикувана през 1912 г.:
Градът
(…)
На страшен съд
вървят
тълпи,
не спи,
кипи
градът.
По вечен път
гъмжат
сами,
тъми,
не спи
градът.
И нийде кът
да спрат
за миг,
велик,
безлик
градът.
(…)
А. Балабанов. В: Литературен сборник на Българановците. София,
1906, с. 53.
42
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Представени по силата на анализационно предубеждение в провокативно и исторически некоректно съседство, двата текста оголват
поразителни формални прилики. На първо място, свръхкраткият им
едностъпен стихови размер ги преобразява архитектонично в шокиращо необичайни словни колонки, демонстративно полемизиращи с
традиционния читателски рефлекс, по силата на който хоризонтално
придвижващият се поглед очаква логическо удовлетворение от синтактичната пълнота на реда (стиха). Всъщност, подобно е основанието
на критическите претенции към представената част от поемата на Н.
Лилиев. А. Далчев например посочва като твърде висока цена за стиховия експеримент в тази част на „Градът“ пожертвания с разточителна лекота от поета експериментатор синтактичен смисъл.43 Традиционните стиховедски съображения, обосноваващи тази претенция, са
свързани с подвижността и непостоянството на българското ударение,
което твърде трудно може да бъде приложено към всяка четна или нечетна позиция, без да бъде нанесен ущърб на синтактичния смисъл.
Още по-трудно постижимо (или изобщо невъзможно) изглежда съхранението на синтактичната пълнота в обхвата на двусричната стъпка, и
без друго устремена към равнопротяжност спрямо стиха.
На второ място, освен по своята хоризонтална членимост (или
по „ширина“), двата стихотворни текста поразяват и с почти еднаквия
си брой стихове, т. е. със своята „дължина“ (или по-скоро „височина“).
Пренебрежимата и визуално неуловима разлика от един стих между
тях изобщо не пречи те да бъдат възприемани като архитектонични
аналози, дори (което е същината на този етюд върху предумишленото насилие над историята) – като взаимно обусловени реплики от
ретроспективно ориентирана иронична стилова полемика, макар за
всеки читател с разумна представа за необратимостта на времето да е
предварително известно, че дори Айнщайновите догадки за континуума (върху който, впрочем, той разсъждава тъкмо в периода, хронологично заключен между нашите два текста) не биха позволили подобна
илюзия. В конкретния случай усещането за контактно обусловена съпоставимост между формите възниква преди всичко заради тяхната
непотвърдена в тиражни подражания изключителност. Появата им би
могла да намери своето рационално обяснение в характерния за началото на ХХ в. хаотичен порив към радикално експериментиране с худоА. Далчев. За стиха и размера му. – В: А. Далчев. И сърцето най-сетне
умира. Стихотворения. Фрагменти. София, 1994, с. 237–239.
43
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жествените форми. Що се отнася до „Автобиография“ на А. Балабанов,
тя споделя демонстративното травестийно кресчендо, съпровождащо
жанровото преосмисляне на житието във всеки от представителните
очерци на антологията (с изключение на очерка за К. Савов). Същевременно би било непростимо да подминем подозрително еротичното и,
на пръв поглед, логически немотивирано обръщение „Дете, недей…“,
чиято пълна изоморфия с началните думи на току-що публикувания
цикъл „Теменуги“ (Мисъл, 1905 г.) от Д. Габе го превръща в недвусмислена алюзия не толкова за поетическото слово, колкото за красивата
му и почти невръстна авторка във всичката ѝ пленителна физическа
конкретност. Колко буквално трябва да бъде тълкувана заплахата към
„фикционалното“ „дете“ с „даяк“ (бой) ни помага да се ориентираме
един друг образец на „любовната“ лирика, датиращ от същия период
и подписан с името на другата „половина“ от „цялото“ (А. Балабанов –
Елин Пелин)44, където любовната страст е метафорично евфемизирана
именно като недвусмислено враждебна „Закана“, разбирана от публичната представа за приличие като едва ли не най-подходящ субститут
на иначе строго табуираното буквално назоваване на еротичните въжделения:
Закана
Я те сакам, ка що сака
поле дъжд у суша –
В свой запис от 1955 г. И. Бешков представя двамата приятели по
следния начин: „Не мога да кажа за Елин Пелин нищо, без да го свържа с
Балабанов. Те ходеха все заедно и бяхме свикнали да ги възприемаме като
нещо цяло, съставено от две половини“ (И. Бешков. Слово и образ. София,
2008, с. 58). По повод на тезата ни за кръвната връзка между небарикадната
същност на иронията и либерализма на „хубавата епоха“ следва да посочим и
проникновеното наблюдение на И. Бешков за органическото Елин-Пелиново
остроумие, изцяло основано върху тоталната му ироническа нагласа: „С Елин
Пелин се срещах рядко, но той проявяваше към мен много мило внимание.
При среща винаги се отклоняваше от пътя си и тръгваше с мен донейде. Тогава разговаряше за най-обикновени неща, задаваше ми незначителни въпроси
и никога тежки, никога претоварени от сериозност. Отначало се чудех тоя човек защо се отбива от пътя си – като да ми каже нещо особено, а то – нищо! Но
после, когато по-тънко го съизмерих с моя експлозивен темперамент, разбрах
преимуществата му, смисъла на неговото достойнство, цената на такта му: да
не те нахаква във високите напрежения на добре електрифицираната столица… …и най-обикновената реплика на Елин Пелин имаше най-малко триизмерен смисъл“ (пак там, с. 59).
44
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ти се криещ като сврака
у трънлива круша.
Недей, моме, че ме пусто
от рабόта маеш;
не ме върляй от рабόта,
после че се каеш!
Не чè дадем лесно язе
мене да погубиш –
дό-ще лето, ти че идеш
гърсците да скубеш…45
Цит. по А. Протич. Българан, Мисъл, 1905, в общия том на годишнината, с. 127–136, с. 134. Надяваме се да не прозвучи неоснователно позоваването и върху очевидната свенливост на фразеологично контрахираната
императивна речеупотреба „недей“, която възприемаме като експликант на
илюзорно-агресивна полисемия (неотсранимата наивистична съпротива настоява: „недей [ме]“, но какво точно?), представена, колкото и схематично да
е това изреждане, и в „Изворът на Белоногата“ на П. Р. Славейков („Жив да
си, аго, недей ме!“), и в „Закана“ на Елин Пелин,, и в „Теменуги“ на Д. Габе, и
в „Автобиография“ на А. Балабанов… Доколкото това е свързано с топоса на
„говорещото мълчание“, обогатил стилистиката на подходящия за обобществяване бохемски любовен дискурс от „Българан“, през „Звено“ и „Брамбазъците“, та чак до „Зора“ и „Щурец“, не изглежда неуместно да споменем и традиционно осмислената дейктична мощ на третоличните местоименни форми
„това“ и „туй“, „онова“ и „онуй“, които, поне както сочи нравствената свенливост на просторечния стереотип, са неизменно използувани евфемистични
заместители на табуирани от речевата норма предмети. За маргиналния характер на разсъжденията „под черта“ ще бъде достатъчно да се позовем дори
само върху вербалната и субстантивната модификация на една от тези форми
„онождам/ онождане“, които, без да назовават, назовават съвършено безпогрешно и гарантирано разбираемо непристойния си предмет, по-подробно за
който или, по-точно, за „което тук не може да се каже“ (Пепо, цит. текст от
1906 г.). Наложи се коректно да цитираме използваната от В. поп АнастасовПепо местоименна форма „което“, за да отдадем дължимото на една блестяща
филологическа догадка на проф. Н. Георгиев, посветена на огромната смислова вместимост, съсредоточена в местоимението за среден род „то“. Средният
род очевидно е призван да обозначава непосилно определими или умишлено
неопределими представи вероятно заради възрастовата преходност на детето, с което този родов клас, по аналогия с антропоморфните паралелизми,
отразени дори в дефинитивните очертания на мъжкия и женския род, се асоциира. Както впрочем е у П. Р. Славейков: „Тесни да бъдат чудесни, // пак до
три неща известни: // двете ги зема печата, // кръстеца, още устата, // третото
45
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Впоследствие (през 1932 г.) едно, макар и твърде късно спрямо
щрихираната традиция, стихотворение на Луцифер46, потопено сред
все същите, удивително неизменни вълнения на бохемския „еротикон“,
демонстрира устойчивостта на Балабановото референциално срастване между употребително предпочитание и тематичен контекст. Този
употребителен „казус“, схематично обозначен чрез разпознаваемите си
елементи „дете“, „не ме“ (като приемлив аналог на „недей ме“) и, разбира се, „даяк“, поне заради Д. Подвързачов и Р. Алексиев, трайно свързани с духа на „Българан“, безспорно потвърждава предубеждението
ни, че формираните интелектуалски обединения изработват в процеса
на речевата си практика относително единен стил или, иначе казано,
своего рода браншови „идиолект“, даже – групово арго:
		

Молба
(към едно дете)

Дете, дете, не ме поглеждай,
сърце разбито не мори
с очи под скубаните вежди,
в които цял пожар гори.
Не спомняй младостта ми луда,
изяла не един даяк
при лов на нощни пеперуди
и … укротена после с брак.
Недей поне на този празник
ми смига като бай Андрей,
че от „невинните“ съблазни
и стар пергиш ще полудей.
И остави се най-подир и
от този Гичев маниер
с усмивки да хипнотизираш
един след други кавалер.
сами проумейте, // да го печатам недейте – то са на песен не казва, // нито на
печат излязва“ („Хубостта на жените“).
46
Според И. Богданов под този псевдоним се „крие“ Д. Дянков, който
работи последователно в „Зора“ и „Щурец“ като ярко обособени „българановски“ територии.
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Та разбери, дете такова,
че кикимората ми зла
ще ми чете пак тронно слово
цял ден със дългата метла.47
„Градът“ пък в цитираната си част представя недвусмислено нарочен символистки опит за миметично съгласуване на фоническата и
тактовата конструкция на стиховото изображение с физически присъщите на големия град шумове и ритми, разпознаваемо уподобени в
предвзетото стакато на едностъпния двусричен размер. И тук идва ред
на въпроса, заради който изобщо предприехме разказа върху хроникално невъзможния етюд. Фактическата му недостоверност отменя ли
правото на илюзията за него да нюансира със своята привидна убедителност реалния контактологичен облик на произтеклите интертекстуални взаимодействия?
Макар и обременено с подозрения за косвения характер на взаимната им обусловеност, усещането например за контактологична обвързаност между „Женско сърце“ на Й. Йовков и „Сърце човешко“ на
Е. Багряна48 е провокирано по-скоро от смислотворния лунапарк на
контекста, чиято множественост и разнопосочност на произведените
в периметъра му смислови сблъсъци поглъща дори случайни форми
като „Сърце“ на А. Душков, увлича в ускорителната фуния на своя вихър дори относително пасивни знаци, като ги хомогенизира модално и
активизира тяхната, понякога ревниво отстоявана, смислова автономия. Всъщност този етюд нямаше да притежава почти никаква представителност спрямо рецептивната съдба на рекламата в макрожанровия контекст на вестника, дори спрямо „макрожанровия“ контекст на
урбанистичното общежитие (както го вижда самият Н. Лилиев през
1912 г. в „Градът“, а по-късно и Е. Багряна през 20-те в „Сеизмограф на
сърцето“), ако той не включваше в обхвата си тъкмо своето огледално, хеавтоскопично (Р. Барт) изображение, оголващо пъклената му и
съноподобна, халюцинозна смислотворна логика (например „Смъртен
сън“ на Ч. Мутафов или току-що цитираното съчинение на Е. Багряна,
където урбанистичното струпване на рекламни внушения е осмислено като „Ад!“). Именно в контекста на усиления урбанистичен знаков
натиск агресивният амфиболизъм на иронията допълнително катали„Зора“, 2.11.1932 г., Д. Дянков, псевдоним Луцифер.
С. Казанджиев. Срещи и разговори с Йордан Йовков. София, 1960,
с. 82–83.
47
48
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зира усещане за теснота на оперативното смислопроизводствено поле.
Това усещане може да бъде приблизително оприличено на дефинираното от Ю. Н. Тинянов чувство за „теснота на стиховия ред“. Свръхвисоката системност на стиховата организация създава пронизващия
цялата стихова структура „вертикален смисъл“, благодарение на който
впечатлението за функционална съгласуваност между структурните елементи надмогва ординерната каузалност на логическите връзки
между тях. Подобно на този отдавна формулиран технически ефект урбанистичната знакова компресия създава мощна рецептивна дезориентация в битийния контекст, по силата на която се усилва усещането
за тотална съдбовна свързаност между събитията, както и за такава
тотална смислова съгласуваност между техните знакови проявления,
чиято сгъстена системност заплашва да се превърне в потискащ страх
от хаотично и логически неконтролируемо разрастване на съвкупния
смисъл. Вероятно такава е причината за зададения към редактора на
„Философски преглед“ от самото начало на 30-те въпрос за системните
или, както там се казва, „необходими“ проявления на случайността.49
Очевидно предизвикан преди всичко от кризисни нагласи (за което
говорят подбраните примери: подхлъзване, причинило фрактура на
ръката, случайно паднала върху човешка глава тухла и пр.), въпросът
предизвиква отговор, който, независимо от методичния си подстъп
към единствено възможната системна антиномия в този случай „случайност/закономерност“, оставя впечатлението, че отеква като практически непотребна кризисна утеха. Поне такова впечатление създава
предчувствието за войната, отлято не много по-късно в бестселъра на
Фулър Райт „Войната през 1938 година“, издаден и у нас през 1937 г.,
т. е. цяла година преди Аншлуса. Според анонса на вестник „Слово“,
предприел публикация на сензационния текст в съгласие с традиционната си маркетингова стратегия, той представлява „една умело скроена
любовна интрига в дипломатическите среди“, която „…се преплита с
жестокостта на шпионските похвати и ужасите на бъдещата война.
Книгата, която ще се чете от всички. Книгата, за която всеки ще говори.
Книгата, която ще остави неизгладими впечатления у всекиго.“

49

Има ли в света случайности? – Философски преглед, 1930, кн.1, с. 92–96.
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(„Слово“, 12.05.1937 г.)
Неизвестно колко случайно в действителност, съвпадението
между футуристична прогноза и нейното незакъсняло потвърждение,
оставило без съмнение (за разлика от книгата на Ф. Райт) неизгладими
впечатления у цялото човечество, изглежда от ракурса на днешния ден
като чудесно прорицателско знамение, пред чиято способност да преодолява Айнщайновия „континуум“ потребителят на медийни внушения застива в митоподобен познавателен респект.
Посоката на нашите разсъждения преследва онези проявления на
категорията „случайност“, които стават възможни в учестения медиен контекст и изграждат контаминативни по същността си илюзии за
познавателна системност. Изграждат своеобразни смислови „кентаври“, възможни в знакова среда, подобна на митологичната, която, според валидния извод на К.-Леви Строс, е основана върху представата за
потенциална всеобща свързаност „на всичко с всичко“ в нейния познавателен обхват. Митоподобният медиен контекст провокира такава
системност в представите за битието, която, подобно на стремежа към
познавателна редукция (или абстракция), е основана върху рудименти от предлогическата агорафобия, използувана в началото на ХХ в от
В. Ворингер като метафоричен субститут на несистематизирания чрез
познавателни редукции хаос.50 Аналогията „куца“ като че ли само заради не особено съществената медийна специфика, по силата на която
страхът от пространството у модерния човек, ако не става дума за клиническа девиация, разбира се, частично се проявява именно като страх
от познавателно несистематизираното посредством медии простран50

В. Ворингер. Абстракция и вчувствуване. София, 1993, с. 38.
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ство на социума. Дори потребителската активност, както сочат резултатите от едно не твърде отдавнашно маркетингово проучване в САЩ,
се оказва изненадващо парирана, ако бъде откъсната от „познавателно“ ориентиращото сред стоковия хаос „учително“ въздействие на рекламните медийни канали.51 Иначе казано, ако не я подменя напълно,
митоподобната медийна познавателна систематика със сигурност предявява поне агресивни претенции да се отъждестви с образователната
епистема. И в този процес на функционално уподобяване ролята на
„обучаемия“ потребител на медийни указания не би следвало да се подценява, тъй като неговите нужди, макар и произведени като „начин на
потребление“ (К. Маркс) от медийната индустрия, на свой ред възпроизвеждат перманентната „учителна“ медийна загриженост, която твърде често и далеч не само днес подозираме в користна манипулативност.
Например още в самото начало на 30-те Д. Казасов в една манифестно
вдъхновена своя статия говори за вестникарската олигархия като за
формиран вече феномен у нас. За „господари“ пък на американските
вестници като продукти на най-мощната тогава медийна индустрия в
света той недвусмислено сочи рекламните агенции.52 Индикация на медийната тенденциозност е преди всичко активираният чрез измамно
„преодеяние“ традиционен образователен рефлекс, по непреодолимата
„воля“ на който потребителят на медийно конструирано познание за
света се оказва свободен вдъхновено да упражни своето гражданско
право на познавателна зависимост и потребителска не-свобода. Извън
този левичарски интерпретационен модел обаче, по който вечният съратник на К. Георгиев в държавните преврати – Д. Казасов – разбираемо е увлечен, остават онези неподвластни на користната тенденция
медийни своеобразия, които всъщност съпътстват всеки опит за познавателна редукция и които формират публичното мнение, изненадвайки дори самите медийни „господари“.
Когато атрибутираме рекламно-медийното публично въздействие с
концепти на познанието, нямаме предвид само техния метафоричен смисъл,
а отчитаме и буквалните основания на такава употреба. Според първия световноизвестен теоретик на рекламата К. Хопкинс например Х. Форд е виждал
разликата между европейското и американското образование преди всичко
в обстоятелството, че програмата на средното американско училище предвижда изучаването на реклама два часа седмично. Вж. К. Хопкинс. Научната
реклама. Варна, 1994.
52
Вж. Д. Казасов. Идеята и новината. Върху естеството и развоя на
съвременния вестник. – Философски преглед, 1931, кн.2, с. 174–181, с.178.
51
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За да онагледим тезата си за своенравието на медийния „учител“,
ще припомним една безобидно травестийна детска медийна игра, осъществявана в близкото минало за сметка на общоизвестни официозни
медийни авторитети. Според условията на играта, наподобяваща класическо упражнение за развитие на въображението, всички участници
в нея трябва да си представят, точно както повеляват вълненията на
полово съзряващия организъм, сексуална поза в атавистично-властови конфигурации. След това върху устойчиво закрепения в съзнанието образ биват налагани представи, произведени чрез четене на глас
на случайни вестникарски заглавия (например: „Наближава краят на
кампанията“, „Светлият празник – ден на нашата мисия“, „Да изпълним
петилетката в съкратени срокове!“, „Здравни съвети“, „Бабина седянка“,
„Образователен обмен“, „На учителя с любов“ и пр., и пр.). Резултатът
от контаминирането на диспарантни представи е гарантирано смешен
заради клоунадата на своя ситуативен комизъм. Онова, което М. Димитров в цитираната си статия „Психология на смеха“ е пропуснал да спомене като възможна причина за тъй наречения от него „комичен смях“,
но което пък почти по същото време твърде съсредоточено коментира
А. А. Реформатски във връзка със семиотиката на полиграфското оформление53, е контекстуално обусловеното случайно съседство между
каузално несвързани един с друг знаци. Този механизъм за производство на паразитни смисли, срещу който А. А. Реформатски противопоставя осмислена система от „защити на читателското възприятие“,
занимава паралелно и К. Чуковски в съхранилото задълго актуалността си негово изследване на детската реч „От две до пет“ (1933 г.). Без
особена връзка със знаковата експликация на контекста (речеви, иконичен, графичен), макрожанровата му природа провокира активността на един и същи механизъм за производство на паразитни смисли.
Според един от многото примери, приведени в забележителната книга
на К. Чуковски, дете (разбира се, автохтонен носител на руския език,
при това – запознато с ортоепически нормирания преглас на [О] в [А]
в неударена позиция) вижда улична рекламна табела „Оптика“ и дълго
след това разсъждава в недоумение върху безсрамно манифестираната
правописна грешка, допусната от възрастните при изписването на популярната дума „Аптека“. Що се отнася до статистически безкрайния
ред на случайно възникващите паразитни смисли, най-представителни
А. А. Реформатский. Техническая редакция книги. Теория и методика
работы. Ленинград, 1933.
53
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спрямо нашия предмет са онези от тях, които, за разлика от умишлено
прокараната инвектива чрез иронично преосмисляне от типа „Шайкафарма“54, се дължат на неинформираност и представляват принос в
народната и детската етимология. Именно в тези случаи на подмяна,
разбирани като прояви на паронимията, контекстуалното съседство
провокира познавателни представи, изцяло задължени на конкурентната медийна55 образователна инициатива.
Независимо от сравнително стабилно участващите надсубектни
критерии в нейното изграждане, познавателната систематика на медийната картина за света търпи влиянията (по-често непредвидими) на
допълнително систематизиращи импулси, произтичащи, както споменахме вече, от контекстуалната ѝ архитектоника. Медийната картина за
света прави видими чрез своята редуктивна систематика такива сходства между обстоятелства, които в реалния си статут на елементи от
континуума остават недовидени зад събитийното многообразие. Редоположени обаче сред учестения архитектоничен „растер“ на медийния
контекст, те се оказват изненадващо проявени така, както (с известно
приближение, разбира се) историческата логика много често става видима едва през контекстуалната систематика на хронологическите таблици. В техния състав събитията се оказват интензивно приближени
и това съседство провокира невъзникнали дотогава познавателни импулси. Най-общо, става дума за христоматийно-валидната Аристотелова догадка, в резултат на която той противопоставя по познавателна
значимост делото на поетите и философите, от една страна, на делото
на хронистите, от друга. Като спестяваме общоизвестните коментари,
обичайно съпътствуващи това иначе доктринално място от неговата
„По[ѝ]етика“ и пряко отнасящи се до датиращото оттогава сциентистко убеждение, че предмет на познанието са в изключителен порядък
именно закономерностите (т. е., събитията, които могат да се случат по
вероятност), ще припомним, че към групата на поетите и философите,
практикуващи „по-важните“ според великия грък изкуства, той приВиж немалкото интересни примери, приведени в един съвсем скорошен текст на А. Ефтимова. „Народният“ език в „народната“ аптека. – Литернет, 24.08.2010, № 8.
55
В числото на образователните посредници следва да прибавим слуховете и квазипознавателните догадки, потвърждавани от тях, благодарение на
които биват изграждани непоколебими етимологически оправдания от типа
„революция – рева на улицата“, както постъпва самият „индоевропеист“ Г. С.
Раковски.
54
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общава и остроумците, свързващи едно с друго неща, които на пръв
поглед нямат нищо общо помежду си. Тъкмо „суровата“ склонност към
систематизиране чрез аналогии, проявена най-релефно в удивителния
остроумнически дар, е същинският познавателен ембрион. В неговия
състав, разбира се, съседството има статут на близост по сходство, т. е.
на сравнение или метафора.
Когато обаче говорим за квазипознавателните импулси, провокирани от медийната архитектоника, имаме предвид освен това и буквалното съседство между образите на различни, понякога логически несъвместими едно с друго обстоятелства. Именно това съседство следва
да бъде управлявано, както съветва А. А. Реформатски. Именно това
съседство обаче, независимо от грижите, полагани за „защита на читателското възприятие“, притежава толкова мощен смислопроизводствен
ресурс, че част от него винаги остава извън дефинитивния лимит на
техниките за управление на смисъла. Например едва ли предизвиква
съмнения, че, поместен в непосредствено архитектонично съседство с
рекламата на сензационния бестселър „Войната през 1938 година“, онагледеният с графично изображение „антимилитаристичен“ слоган на
Н. Марангозов „Сапун Петел пере най-добре“

(„Слово“, 1937 г., бр. 4488)
вещае, макар и твърде косвено, сбъднатата впоследствие безрадостна
битова перспектива основното хигиенно средство да увеличи списъ-
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ка на военновременните стокови дефицити. Подобно впрочем на лука
в Германия, където той изчезва, както твърди БТА, позоваваща се на
немски вестници от средата на 1938 г., заради „спекулацията на евреите, които искат днес цена, четири пъти по-висока от обикновената“.

(„Слово“, 17.05.1938 г.)
Как да бъде осмислена търсената, може би съвсем не умишлено,
но иначе поразително очевидна метонимия „Сава Съветски – производител на коркови изделия“,

(„Слово“, 2.01.1937 г.)
освен като алюзия за трогателния постнепмански трудов ентусиазъм
на легендарни фигури с красноречиви имена като Б. Културтригер, Глазиус Шенкер и М. Ф. Фанатюк или пък, в краен случай, като директ-
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но указание, че производителят на коркови изделия Сава Съветски е
пряко зает с производството на онзи модел „дамски коркови потници“
(разбирай – сутиени), чието фабрично название в „Златният телец“ е
известно като „Любовта на трудовите пчели“?… Че такава хипотеза
съвсем не е невъзможна, свидетелства популярността на И. Илф и Е.
Петров у нас в средата на 30-те, когато с медийното посредничество
на „Лик“, редактиран от Г. Цанев и Е. Коралов, романът „Дванадесетте
стола“ се превръща в любопитна илюстрация на ставащото в страната
на съветите.

(„Лик“, 26.12.1934, бр.13)
И за да приключим етюда за неосъществените, но възможни
смислови хипотези, подсказани от медийния контекст на времето, ще
споменем и Д.-Димовия роман „Поручик Бенц“ (1938).
Макар романът да започва с френска реч, неговите читатели от
месеците точно преди Аншлуса трудно биха се заблудили, че той представя епически ракурс към отношенията тъкмо между герои космополити. Независимо дори от обстоятелството, че майката на фройлайн
Петрашева е французойка, дори от обстоятелството, че д-р Бенц отлично владее френски, че твърде бързо напредва даже със съюзническия български… Дори художественото време на повествованието,
ориентирано към края на Европейската война, трудно неутрализира впечатлението, че въвеждащият портрет на д-р Бенц наподобява евфемистична дескрипция на свидетелство за арийски произход
(Ahnenpass), задължително издавано в границите на Третия Райх от
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средата на 1933 г.: „Той имаше великолепно развито тяло, златна коса и
сини очи – прости, но силни неща, които доказваха чистотата на рáсата
му.“ Веднага след „подвеждащия“ пирует на Бодлеровата реч обаче
подстъпът към антропологически съвършения портрет на немския
офицер се оказва в известна степен „преграден“ от … автомобила на
германското интендантство, който „…служеше само на доктор Бенц.
Българските лекари употребяваха файтон. Това бе една от външните
му привилегии на германец и специалист.“ Подозрителната поредност
на атрибутите „германец и специалист“, ако не подсказва някаква твърде непостижима за неарийския ум връзка между раса и професионална
компетентност, във всеки случай алюзира онази все още твърде свежа
в българската историческа памет дискриминационна мярка, по силата
на която конете, особено атовете сред тях, се оказват един от многото
недвусмислени маркери на конфесионален престиж в Османската империя. Романовият контекст, за всенародна радост, е фиксирал щастливо освободен достъп на българина до коня (вероятно, тъкмо той тегли
файтона), но, за зла участ, този бивш маркер на престижа (етнически,
професионален, расов или пък верски) вече е преживял своята поредна
историческа трансформация в … автомобил. Всъщност, връзката между тези исторически хипостази на представата за валидно обозначение
на публичния престиж е твърде пряка, ако се съди поне по дискредитиращата метафорична привичка на модерния човек от времето между
войните (че и досега) да изчислява мощта на автомобила неизменно в
конски сили… Автомобилът или „гордостта на интендантството“, както го преназовава д-р Бенц пред фройлайн Петрашева при запознанството им, автомобилът, по адрес на който е произнесена одиозна инженерна възхвала, подобна на Ч.-Мутафовата, до края на романовото
повествование обаче остава анонимен, без название, лишен от бранд,
като че ли повествователят се е съобразявал с предписанията на строги
мерки срещу нелоялната конкуренция чрез product placement… Това
недоумение възниква съвсем не защото марката на автомобила би обслужила пряко изображението на психологическите нюанси в отношенията между героите, а просто защото немският офицер носи името на
бранда „Бенц“, при това на онзи бранд, който, наравно с, „ДКВ“, „Круп“,
„Нивеа“ и пр., е сред най-репрезентативните символи на „расовата“
германска индустрия от времето, през което Д. Димов работи върху
романа (1935–38 г.), на онзи бранд, който чрез медийно тиражираните
си изображения се е сдобил с недвусмислена стойност на сертификат
за расов произход (Ahnenpass). За това свидетелстват популяризира-
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ните по същото време у нас рекламни изображения на притежаващите
много расова конска сила спортни модели „Мерцедес Бенц“ за 1939 г.,
годината, избрана от писателя като рождена година на романа, независимо че той се появява в края на 1938.

(„Слово“, 1939, бр. 5042)
Поразителната омонимия между името на литературния герой
(при това – поело функциите на заглавие, т. е. на крайна редукция на
съвкупния смисъл) и популярен бранд е толкова симптоматична за
рецептивния код на публичните ориентационни нагласи, че „узаконеното“ от нея неизбежно смислово прехождане между художествена
фикция и стопанска реалност, между τέχνη и техника някак затъмнява
съвсем не пренебрежимото мнемо-ритмическо основание такъв преход да бъде осмислян като допустим и заради тактовата изоморфия
между двустъпните ямбически словни съчетания, в чийто състав името бранд участва: „поручик Бенц“/ „Мерцедес Бенц“ (с произносителна
стойност [мерсèдес бенц])…
Редът на тези примери, илюстриращи често неуправляемото роене на „паразитни“ смисли, провокирани от медийния контекст на времето, както, разбира се, и от архитектоничния контекст на конкретните медии, може да бъде удължаван почти до безкрайност. „Гаранция“
обаче за стабилността на произведените смислови сраствания разчитаме с приемлива надеждност предимно в потвърдените чрез „обществен договор“ репрезентативни фразеологични контаминации. Без да
бъдем докрай уверени, че конкретният случай не представя банално
некоректна речеупотреба, бихме обвързали в хипотетична смислова
взаимообусловеност рекламен комикс, посветен на сапун „Идеал“, сло-
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гана на Н. Марангозов, посветен на марката сапуни за пране „Петел“,
произвеждани също от заводите на Н. Чилов, и рекламното изречение,
популяризиращо конкурентна марка сапуни „Плиска“: „сапунът, който ще ви задоволи“.

(„Слово“, юли 1937 г.)
Дали не защото тъкмо едно „калъпче“ сапун („Идеал“) сбъдва
„промискуитетните“ въжделения на „госпойца Миче“, оказала се след
чудесното измиване с него щастливо „обградена от кандидати цял
рояк“; дали не защото петелът е най-естествената алегория на забуленото в чувствена тайнственост многоженство; дали пък не защото
рефлекторното анекдотично реагиране традиционно отключва блажени подстъпи към неприкосновения еротизъм на банята именно чрез
метонимичния „бутон“ на това хигиенно средство (синекдотично контрахирано в най-вулгарния анекдотичен корпус до многозначителния
фразеологичен остатък „калъп“) – във всеки случай амфиболичният
слоган „Сапунът, който ще ви задоволи“, вероятно съгласуван с притежателя на бранда „Плиска“, създава усещането, че подвежда семантична равносметка на представените употреби, единствената реално
доказуема връзка между които е всъщност общият медиен контекст.56
Неговата роля при производството на устойчиви смислови конфигурации, дори да не предизвиква съмнения, както сочат представените
Създаваният от него многопосочен смислопроизводствен ресурс трудно се поддава на париране. Дори гениалният Зошченко в своя разказ „Баня“
(1924 г.) успява да потисне напиращите изпод сапуна еротични конотации
само с помощта на механично, така да се каже, ситуативно решение – поставя го в ръцете на старец. Той, разбира се, го изпуска според непреодолимата
анекдотична логика, но „надполовата“ му възраст спасява разказа от диктата
на рефлекторния сюжетен стереотип.
56
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примери, е възможно да бъде основателно омаловажена въз основа на
съображението, че контекстът като безпристрастен регистратор не твори активно смисли, а само ги регистрира и усилва. Дали функциите му
не са чудодейно преувеличени от характерната за индустриалното общество патологично изострена чувствителност към заплахата от творителната автономия на човешките техно-аналогони, за един от които
без особени усилия на въображението днес може да бъде приет самият
медиен контекст? Ако се доверим на демоничния му портрет, „изрисуван“ в представите на С. Скитник, според чиито думи поне неговата
рекламна проекция е ни повече, ни по-малко от „хилядоуст натрапчив
агитатор“57, отложеният в тази футурологична метафора страх на човека от неговото творение изглежда твърде реален. Ирационалността
на усещането за страх, христоматийно познато на днешния човек на
информационното общество, поне през първите десетилетия на ХХ в.
у нас имаме впечатление, че се отдава по-скоро на превъзбудена социално-критическа рефлексия, отколкото на реално и масово почувствана заплаха. Разбира се, и тогава медийният контекст фиксира усилени
от типографската тиражност скандали по повод на художествения и
индустриалния плагиат, и тогава обичайно-правният регламент върху
приватната собственост търси съдействие и защита от медиите. Но, в
общи линии, поднасяните от медийния контекст смислови изненади,
неочаквани импулси спрямо публичното мнение по-скоро предоставят неизчерпаемия си ресурс за шеговито преосмисляне (както с общопризнато самочувствие на тематични първооткриватели постъпват
Д. Подвързачов и Х. Бръзицов), отколкото да потвърждават атавистичните страхове на футурологичната социална критика от неконтролируемата власт на медийния „ефир“. Очевидната си неувереност пред
априорно нерешимия „яйцекокоши“ въпрос за генезиса на медийната
амфиболичност ще съпътстваме, свръх това, със соломоновски конформизъм, за да представим склонността си към едно колкото безопасно, толкова и теоретически „недостойно“ решение. Според неговата
логика нито на демонстративно умишлената и респектиращо остроумна иронична употреба, нито на надперсоналния по същността си
медиен контекст не следва да бъде вменяван първороден грях спряПодобна е малко по-късната антропоморфна представа и на Д. Казасов, според когото „Днес вестникът издига и създава, сваля и унищожава. И
не напразно един от героите в романа на Клемансо Les plus forts се провиква:
Франция се управлява от редакторските кабинети“ (Д. Казасов. Идеята и новината. – Философски преглед, 1931, кн.2, с. 174).
57
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мо амфиболизма. Персоналната склонност към двусмислие бленува
померния си тълкувателски контекст. Медийната архитектоника пък,
снела учестената познавателна функция на хронологическите таблици,
предоставя с репродуктивна готовност детайлите на своята картина за
последващи смисло-„генни“ модификации. Така например бликащият
инвективи жанр „печатна грешка“ бива функционално осмислен, едва
след като типографската технология „висок печат“ проявява изненадващия амфиболичен ресурс на словото (например: „министър-предателят“ вместо „министър-председателят“, „обеднена“ вместо „обединена България“ и особено, както Х. Бръзицов я преценява, „грешката на
века“, според която ген. Попов участвувал на банкет, вместо със „сто
куверта“, със „сто курвета“).58 Впоследствие, разбира се, не закъсняват
да се появят популярните през 20-те рубрики „Между вестниците“ на
Д. Подвързачов и „На безобидни теми“ на Х. Бръзицов, изцяло захранвани от „гъмжащите с грешки печатарски шпалти“. Същевременно
дори самите словослагатели, особено „по-бунтовните от тях“, по думите на Х. Бръзицов, макар и надеждно скрити зад удобна анонимност,
развили хитроумното амфиболическо умение, като открили на практика със старта на тази своеобразна смислопроизводствена индустрия
чрез умишлено допускани „грешки“ общодостъпни изходи към масово
либерализираното и щастливо изживяване на управлението на смисъла (а, твърде вероятно, както двадесетина години след това показаха
най-квалифицираните сред словослагателите – и на управлението чрез
смисъл).
Друга представа за началата на амфиболическото реагиране като
масово усвоена мирогледна нагласа у нас подсказва един етюд, главен
герой в който е А. Божинов. Тъй нареченият „файтонджийски“ вестник „Утро“, собственост на А. Дамянов (собственик още на „Дневник“
и „Заря“), ознаменува своята втора годишнина с благотворителна кауза
и посвещава броя си от 27.03.1912 г. на борбата с чумата от началото
на века – туберкулозата. Нито изострената докрай публична чувствителност към пандемичния характер на заразата, нито литературните
загуби, нанесени от устойчивата дори към новия швейцарски медикамент „Тюберкюлин“ (който не успява да спаси Мина Тодорова) болест,
и, твърде вероятно, мотивирали цяла плеяда писатели (И. Вазов, С.
Михайловски, П. Яворов, А. Страшимиров, С. Радев, А. Божинов) да
вземат участие в списването на специалния брой, нито даже височай58

Х. Бръзицов. Някога в София. София, 1970, с. 212.
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шето царско присъствие сред този състав чрез специално факсимиле,
поместено на първа страница, не успява да попречи на А. Божинов
да надмогне потискащата буквалност на хоровите апели към стриктна всенародна хигиена и да разсее мрачния ореол около тогавашния
общоупотребим синоним на неизбежната смърт, преназовавайки туберкулозата като привлекателна, макар и нежелана от него, жена: „Поканихте ме да ви напиша нещо за туберкулозата. Добре. Но аз малко
познавам тая нежна приятелка. А да ви кажа правото – и не желая да
водя приятелство с нея. Знам, че има хубави, ефирни очи, нежен тен на
лицето, извънредно фини форми на тялото – не приказва много, рядко
се смее, сегиз-тогиз капризничи. Но, боже мой, коя жена не капризничи! И въпреки всички тия привлекателни качества, аз категорично се
отказвам от нейните ласки!“59 Изкусителната женска привлекателност
у твърде сетивно „изрисувания“ от А. Божинов антропоморфен образ
на смъртта в жълто като че ли е директно пренесена върху страниците на вестника от обичаен бохемски коментар върху достойнствата на
слабия пол, даже косвено алюзира П.-Р.-Славейковата познаваческа
грамотност по този средищен „естетически“ въпрос, представен с поразителна вещина от него в своего рода нормативния му ценителски
трактат в стихове „Хубостта на жените“. Безотговорно светотатствената смелост на ироническия подход към сериозна тема, каквато представлява борбата с първата чума на ХХ век, напомня демонстративно
тържествен словесен танц в лицето на смъртта, напомня такъв акт на
демонстративно предизвикателство, осъществим единствено чрез „безумството на храбрите“. Спестявайки баналния коментар, че храбростта
е функция от усещането за свобода спрямо социалната норма (в нашия
случай – спрямо мирогледната нагласа и нейните речеви експликации),
само ще добавим, че А. Божинов остава в проявата си на безумна ироническа храброст твърде самотен. М. Кремен пише как, може би подведен от присъствието на Яворовото мнение в контекста на „заразния“
вестникарски брой, някой заблудил Е. Каравелова, че поетът е болен
от туберкулоза.60 Всъщност, този „някой“ е именно безликият образ на
априорно „заразния“ медиен контекст, който излъчва „болестни“ (или
„паразитни“) смисли почти независимо от „хигиенните мерки“, ежедневно полагани за „защита на читателското възприятие“…
„Утро“, 27.03.1912 г. Този брой на „Утро“, макар и по друг, но свързан
с кампанията на вестника, повод е коментиран и от М. Кремен в „Романът на
Яворов“, София, 1970, ч. 1, с. 538.
60
Пак там.
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рекламни механизми
Десислава Иванова
Един от начините, чрез които книгите заявяват своето присъствие
в електронното пространство, са рекламните анотации. В различните
интернет „места“ на книгата (сайтове за електронна продажба на книги, електронни библиотеки, блогове и пр.) тези текстове са с различни
наименования, като най-често срещаните са рекламна анотация, отзив, ревю. Обединяващ маркер за принадлежността им към един и същ
тип текст е тяхното съдържание и функционална насоченост. По отношение на първия критерий може да се каже, че в тези текстове съществуват няколко постоянни елемента, които са характерни по принцип за
анотацията: автор, съдържание на книгата и основни нейни характеристики като например жанр, стил, предназначение и пр. Функциите,
които рекламните анотации би трябвало да изпълняват, са две: едната
е чисто информативна – анотацията има за цел да представи книгата
и нейния автор пред читателската аудитория, а втората е свързана с
осъществяването на подсъзнателно или съзнателно въздействие върху адресата с цел покупка на продукта (книгата). Именно тази втора
функция е обект на настоящия текст. Смисълът е да се види как е представена книгата и какви са начините за въздействие върху вкусовете
на потребителите. Не на последно място е и търсенето на отговора на
въпроса, струва ли си всъщност да четем рекламните анотации в интернет?
Предварителните наблюдения по темата затвърдиха очакването,
че тази рекламна практика се реализира най-успешно и е най-популярна сред масовите издания, затова и статията коментира само рекламни
анотации към книгите, предназначени за широката читателска аудитория и по-конкретно към произведенията на художествената литература. Друга предварителна уговорка, която трябва да бъде направена, е,
че тук няма да се коментира фактът, че една голяма част от рекламните
анотации в интернет са абсолютно копие на книжните ревюта, помес-
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тени на задните корици на същите тези книги. Няма да се коментира и
дали това е успешна (или не дотам маркетингова) стратегия. Акцентирам върху присъствието им в интернет пространството като текстове,
които рекламират и предлагат свой продукт.
Известно е, че рекламата по принцип се характеризира с експресивен структурно-семантичен потенциал, независимо от канала за предаване на информация и независимо от своя обект. Подобно твърдение
може да се наблюдава и с голяма степен на категоричност да се отнесе
към изследваните текстове. Във връзка с това една от водещите характеристики на рекламните анотации е тенденцията към използването
на емоционално обагрени лексикални единици. За съжаление обаче
обикновено тези анотации са пълни с обезсмислени готови фрази, шаблони – книгите в по-голямата си част ни „оставят без дъх“ или „спират дъха ни“, „завладяват сърцата ни“, написани са с „тънък хумор“
или „с изтънчен вкус“, или пък „разкриват магията на словото“ и пр.
Още по-досаден и съвсем не в полза на рекламата на книгата е фактът,
че в една голяма част клишетата в анотациите са обвързани с жанра на
книгата. Например любовните романи – те обикновено, почти задължително представят „една разтърсваща история“, а любовта винаги
трябва да бъде „незабравима“, „изпепеляваща“ и пр. Ето и някои от тези
примери, които дават отрицателен отговор на поставения в началото
въпрос за четенето на рекламните анотации:
Това е книга, която ни оставя без дъх, но най-вече отговоря на
големия въпрос: „Как любовта може да промени живота ни?“ 
„Тетрадката“ е такава книга. Тя е възхвала на страстта, която
може да бъде неостаряваща и вечна, разказ, който ни трогва до сълзи и отново, и отново ни кара да вярваме в истинската любов.
Джой Филдинг превежда героите си през затрогваща и сърцераздирателна драма за изумителната сила на любовта.
Рекламна анотация за книгата „Любов“ с автор Елиф Шафак. Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.
php?ID=32199. Бележките под линия, които се отнасят към цитираните примери, от тук нататък ще съдържат само заглавието на книгата, автора и източника. Там, където е възможно, ще се представят и авторите на рекламните
анотации.

„Тетрадката“, Никълъс Спаркс. Българска интернет книжарница
„Книгополис“ – http://www.knigopolis.com/index.jsp?bid=7162&v=book.

„За първи път“, Джой Филдинг. Българска интернет книжарница
„Книгополис“ – http://www.knigopolis.com/index.jsp?bid=388&v=book.
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Съвсем ясно е, че емоциите, които биха предизвикали тези клишета, нямат нищо общо с любовта, а още по-малко би могъл да се очаква ефектът на идентификация у потребителя, който е един от водещите
при продуктите на масовата култура.
Друго досадно клише е свързано с употребата на думата простота в различни варианти. Голяма част от анотациите натрапчиво
настояват, че анотираното от тях четиво е написано „с простота“, „с
опростен стил“ и пр. Това е клишето, което по-скоро би изиграло ролята на антиреклама – как в случая би могъл да бъде решен въпросът с
предназначението и привлекателността на продукта? Проблемът става
още по-непоправим от рекламна гледна точка, ако към простота са
прибавени още по-неуместни епитети, например:
Един роман с вълнуваща простота (Навсякъде подчертаното е
мое – Д. И.), в който героите бродят из подвижните територии на
любовта…
Цитираният пример демонстрира абсолютна липса на смисъл –
съчетани са две взаимноизключващи се категории – простотата никак
не би могла да бъде вълнуваща, а още по-малко уместна, ако се отнася
до рекламиран продукт. Следващият пример за употребата на клишето
действително оставя „без дъх“, а и без коментар:
„Обици и змии“ е елегантно груб и открояващ се в потентната
си простота роман.“ 
Подобни клиширани или нищо не казващи изрази са причина
често пъти анотациите към книгите да бъдат пренебрегвани, именно
защото те парадират със своята изкуствена претенциозност и амбиция
да представят баналното за оригинално. Отвъд клишетата и неуместните лексеми за емоционално въздействие, отвъд „писането заради самото писане“, рекламните анотации предлагат и един сравнително богат
набор от средства и методи, от рекламни „трикове“, които успяват по
оригинален и привлекателен начин да представят своя продукт. Чрез
тях книгата получава множество разнообразни персонификации, излиза от рамките на традиционното мислене като за „траен продукт“,

„Тъжните любовници“, Еухения Рико. Източник: Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=16886.

„Обици и змии“, Хитоми Канехара. Източник: Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=28334.

Пайташева К. Рекламата на книгата в новите медии. – В: Книгоиздаване и медии. София, 2009, с. 103.
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който „има нужда от сериозна и отговорна реклама“. За масовата книга би трябвало да се мисли именно и само като за продукт, който се
нуждае преди всичко от въздействаща реклама, а не от претенциозни
описания и разяснения.
Един от механизмите, чрез които книгата в рекламните анотации
се натоварва с нови, различни и оригинални смисли е нейното метафоризиране. Затова най-експлоатирана в рекламните анотации, а и в рекламата по принцип, е метафората. И този факт не е случаен – сходствата
между функциите на рекламата и на метафората са очевидни: „Както
метафората трансформира едно значение в друго, едно понятие в друго,
така рекламата дава на стоката образ и глас, снабдява я с внушения, кара
я да оживее в съзнанието на потребителя, манипулативно, изтъквайки
една нейна страна и прикривайки друга“. Като резултат от тази манипулативна стратегия могат да се обособят няколко визии на книгата в
рекламните анотации. Тези визии биха могли да се свържат съвсем логично с три теми, които по думите на Едгар Морен са основни в съдържателния репертоар на масовата култура и на масовата книга в частност.
Това са темите за личните необходимости и за емоциите (щастие, любов,
омраза, страст), материалното благополучие (домашен уют, материално
безгрижие) и имагинерността (приключения, свобода).
Ще посоча няколко варианта на тази стратегия.
„Живата“, пулсиращата книга. Метафоризацията на книгата в
рекламните анотации често пъти е свързана с идеята за нейното одухотворяване. Механизмът на олицетворението с напълно приложим в
рекламната комуникация – чрез него продуктът става част от света на
потребителя и в същото време на потребителя се предлага реална възможност да се идентифицира емоционално, поведенчески и интелектуално с този продукт. Ето някои от примерите с използване на олицетворения при представянето на книгата:
„Това не е роман“ е зов.10
… това е най-яростната, най-честна, най-необуздана книга, която съм чел в последните незнамколко години!11
Пак там.
Фадел М. Европа на Далчев: метафора и реклама. – Електронна публикация: http://www.public-republic.com/magazine/2010/08/56006.php.

Морен Е. Духът на времето. София, 1995, с. 220.
10
„Това не е роман“, Дженифър Джонстън. Електронна книжарница
„Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=19875.
11
„Хищни нокти“, Марко Видойкович. Електронна книжарница „Кни
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Колкото литературна, толкова и кинематографична творба.
Физическа привлекателност, сексуалност, стремеж към загадъчност– все елементи на магически, самопреливащ калейдоскоп,
чиито остри парченца понякога се забиват в очите на съзерцателя.12
Този тип метафоризация се свързва с темата за личните необходимости и емоции.
Книгата като наслада за сетивата. В тези случаи метафоризацията е свързана с една от водещите идеи на масовата култура като
цяло. Тъй като масовата художествена книга е продукт, целенасочено
и принципно предназначен за свободното време, то тя „предлага нещо,
което не може да се пренебрегне: бягство в един имагинерен свят, безкрайно лъжовен и безкрайно очарователен“13. Едно от тези очарования
безпрекословно се свързва с темата за материалното благополучие – в
много от съвременните масови романи се предлагат проекциите на лукса, на безгрижния, щастливо лишен от материални трудности бляскав
живот. Подобна картина синтезирано е представена в ревюто към книгата на Паулу Коельо „Победителят е сам“:
„Победителят е сам“ е разтърсващо и отрезвяващо пътешествие из бляскавия свят на филмовите звезди, модните икони, знаменитите продуценти и прочутите дизайнери.14
Стремежът към това благополучие и към спокойствието на свободното време в рекламните анотации е изразен чрез акцентирането
върху всекидневните, дребни, битови жестове на сетивните удоволствия – доброто питие, примамливата храна, релаксиращата музика и
пр. С помощта на метафори и сравнения от този битов пласт книгата
всъщност се превръща в реална част от обикновения, материалния
живот и свят на потребителя. Тя вече може да се преживява и като сетивна наслада и по този начин всъщност текстът на рекламната анотация реализира една успешна рекламна стратегия, съобразена с идеята
за масовата култура като за култура на вещественото, материалното,
осезаемото. Ето и няколко примера за тази метаморфоза на книгата:
жен ъгъл“ – http://book-on-corner.blogspot.com/2010/01/blog-post_08.html. Автор на анотацията е З. Карабашлиев.
12
„Вечер в Мадрид“, Абел Тору. Електронна книжарница „Книгосвят“ –
http://knigosviat.net/?bookstore=book&book=148205
13
Морен Е. Духът на времето, с. 19.
14
„Победителят е сам“, Паулу Коельо. Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=28509
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„Добрият“ е като чаша първокласно уиски в студена зимна нощ –
ще ви завладее от първата глътка… и няма да ви остави на мира,
докато не пресушите цялата чаша.15
Няма човек, който да не е чел някой от романите на Джоан Харис
и да не е проумял най-голямото богатство на нейните истории:
те винаги са с вкус и мирис – тъй омаен, тъй примамлив, тъй
натрапчиво – сладък като парче шоколад с аромат на портокал
и леко тръпчиво – горчив като глътка къпиново вино, че потъваш в свят на вълшебства, чудеса и магии и не ти се иска да го
напуснеш никога <…>Вземете тази книга в ръцете си и я прочетете на един дъх – тя ще изгори сърцето ви като чаша горещ
шоколад…16
Литературният еквивалент на чаша чай пред уютно горящата
камина.17
Както се вижда от цитатите, в битовизирането на визията за книгата (превърнало се в термин на ужаса сред „хората на словото“) няма
нищо страшно и фалшиво и по никакъв начин резултатът не граничи с
кича. Битовизирането просто е в унисон с идеите в областта на маркетинга на масовата книга и реализира успешно търсения диалог между
продукт и потребител.
Книгата като предизвикателство. Неоспорим факт е, че в спецификата на масовата култура и конкретно на масовата книга могат да се
включат доставянето на красива, ефектна и сладка илюзия. Акцентът
върху приключението и предизвикателството е своеобразна психотерапия за масовия читател срещу сивотата и липсата на интереси във
всекидневието. Вероятно поради тази причина книгата (чрез метафорите и сравненията) е идентифицирана с приключението, предизвикателството и с доставянето на „спасителна“ доза адреналин. Показателна в случая е следната метафора на книгата, която по ефектен начин
подкрепя изказаните твърдения:
„Добрият“, Дийн Кунц. Електронно списание „Сивостен“ – http://
shorts.sivosten.com/content.php?mode=article&id=174&ttl=dobriqt-ot-dijnkunc. Автор на рецензията е И. Атанасов.
16
„Шоколад“, Джоан Харис. Онлайн книжарница „Хеликон“ – http://
www.helikon.bg/books/ . Автор на рецензията е В. Хинкова.
17
„Приятели, любовници, шоколад“, Алегзандър Маккол Смит. Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.
php?ID=23046. Всъщност това е превод от отзива за книгата във в. „Ню Йорк
Таймс“. Включването на части от отзиви за книгата в чужди и авторитетни
издания също е честа практика в рекламните анотации.
15
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„Пътеки на славата“ е истински литературен динамит.18
По сходен начин е представена книгата и в следващия откъс:
Нагорещен до червено роман, чиято скорост би свалила боята на
космически кораб! 19
Очевидно е, че в тази трета визия на книгата присъстват лексикални единици и фигури, чиято емоционална и семантична натовареност се свързва с динамиката и напрежението, с търсенето на емоция,
различна от делничния ритъм:
… истински взрив от комични откровения и лирични отклонения.20
Освен „взривяването“ на книгата чрез представените три нейни метаморфози в рекламните анотации могат да се открият и други
механизми, чрез които тези текстове успешно реализират рекламната
си функция. Един от тези механизми може да се определи като „припознаване“ в абсолютния авторитет като гаранция за успех. Това е
практика на оприличаване, идентификация с авторитетни книги и/или
персонажи, с класически художествени книги или с книги и/или персонажи от книги, чийто успех е вече засвидетелстван или преоткрит от
дистанцията на времето. Тази тенденция е доловена и от Едгар Морен,
на когото принадлежи твърдението, че масовата култура създава своите произведения, като черпи и от запасите на „високата“ култура21.
Наблюденията на френския изследовател могат да се разширят, като
се допълни, че всъщност произведенията на „високата“ литература са
и едно сериозно рекламно „стъпало“ за масовата книга. Оприличавайки нейното съдържание с това на вече „успялата“ книга, анотацията е
реализирала една основна част от рекламната си стратегия – успехът
на новата масова книга е получил солиден гарант. Чрез цитирането и
идентификацията с авторитети от „елитарната“ литература рекламната анотация всъщност конкретизира очакванията на потребителя.
„Припознаването“ в абсолютния авторитет, според обектите на
припознаване, може да се разпредели в няколко групи. Първата е свър„Пътеки на славата“, Джефри Арчър. Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=28775.
19
„Опасно наследство“, Джефри Арчър. Електронна книжарница “Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=16314. Превод от отзива за книгата във в. „Ню Йорк Таймс“.
20
„Контрабасът“, Патрик Зюскинд. Електронна книжарница „Българска
книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=27295
21
Морен Е. Духът на времето, с. 41.
18
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зана с цитиране, сравнение и/или идентификация с книги и персонажи, чиято принадлежност към световната класика отдавна е факт:
Една съвременна Ана Каренина – непокорна и пленителна, крехка
и ранима… като всяка истинска любов.22
Един модерен вариант на „Ромео и Жулиета“, разказан с яркия и неповторим език на младата швейцарска авторка Зое Джени, която
сега принадлежи към най-големите гласове на съвременността.23
„Гаргойл“ е Дантевият „Ад“ на нашето време. 24
Втората линия на припознаване демонстрира сравняването на
книгата с произведения, които са извън традиционната класика, но
чийто „читателски рейтинг“ е акумулиран във времето:
Това е „Животинска ферма“ на двайсет и първото столетие.25
Подобно на „Птиците умират сами“, така и тази семейна сага
се чете на един дъх.26
Към третата група се отнася „припознаването“ в повече от един
текстове и/или персонажи. Най-странно и едновременно интересно
е включването на текстове, които са отдалечени във времето. В този
случай може би е трудно да се прецени дали това е успешен рекламен
трик, или ще си остане само плод на нечия фантазия или излишна
амбиция. Преди всичко обаче думата е на реципиентите и поради
тази причина оставям следващите примери без особено задълбочен
коментар:
Романът е облъхнат от незабравимата „Лолита“ на Набоков и
разгърнат с ерудитска любов към Омир.27
Със своята мистична сила, интелектуален заряд и емоционален
съспенс „Раждането на Венера“ е смайваща комбинация между
„Стъкленото езеро“, Мейв Бинчи. Електронна книжарница „Българска книга“ –http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=11486.
23
„Забързан живот“, Зое Джени. Електронна книжарница „Българска
книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=13060.
24
„Гаргойл“, Андрю Дейвидсън. Електронна книжарница „Българска
книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=29968.
25
„Под кожата“, Мишел Фейбър. Цитат от в. „Уолт Стрийт Джърнъл“.
Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.
php?ID=11240.
26
„Езерото на гарваните“, Мери Лосън. Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=12462.
27
„Момичета: хвалебствен химн“, Ник Келман. Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=14945.
22
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„Името на розата“, „Страдание и възторг“ и „Шифърът на Леонардо“.28
Безспорен факт е, че от съществено значение за масовата книга
е атрактивността при нейното предлагане на пазара. Тази атрактивност принципно е заложена в създаването на добър бренд, на добро
търговско име. Определящи за това са преди всичко името (впрочем
по-коректно би било да се каже авторитетът и популярността) на автора и жанрът на самата книга. Вероятно именно поради тази причина една голяма част от рекламните анотации полагат огромни усилия
в репрезентирането на жанра. Жанровите определения, погледнати
през призмата на рекламните анотации, напомнят на „направи си сам“.
Пренебрегнати са всякакви жанрови конвенции, както и историята и
критиката за жанра въобще. „Строят се“ междужанрови връзки, които
обвързват книгата и нейния текст с различни сфери на литературата,
културата, отделните изкуства, а не на последно място и с бита, с тривиалния, прозаичен бит на обикновения човек. Този рекламен механизъм напълно отговаря на спецификата на масовата култура по принцип, където мозаечна и смесена са нейни ключови епитети. Всъщност
понятието „жанр“ в текстовете на рекламните анотации вече е излязло от строгото си научно определение и се е превърнало в маркер за
атрактивност, изключителност и оригиналност на масовата книга. По
силата на този факт и в настоящия текст за „жанрово определение“ се
говори условно, без претенции за литературнотеоретически или литературнокритически интерпретации. Анализира се само от гледна точка
на това, какви връзки и механизми реализира за изграждането на добрата рекламна „обвивка“ на книгата продукт.
„Жанровите“ определения в рекламните анотации могат да бъдат
класифицирани по линия на това, с какви сфери на човешката дейност
са обвързани. Най-често срещан подход е алегоричното обвързване на
книгата с жанрове в областта на изкуствата – музика, изобразително
изкуство, кино, приложни изкуства и пр. Тук са и най-оригиналните
метафоризации на книгата:
„Хищни нокти“ е дива симфония, композирана на крак; <…>
„Хищни нокти“ е литературен пънк.29
„Раждането на Венера“, Сара Дюнант. Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=15141.
29
„Хищни нокти“, Марко Видойкович. Електронна книжарница „Книжен ъгъл“ – http://book-on-corner.blogspot.com/2010/01/blog-post_08.html. Автор на анотацията е З. Карабашлиев.
28
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…роман new age, един метафизичен екшън с жанрови щрихи и от
научната фантастика…30
„Жива жар“ е новата словесна гравюра на Трейси Шевалие…31
Великолепната семейна фреска, чието действие се развива на
фона на една действителност, тъй различна от европейската…32
„По слънчевата страна на улицата“ е платно, на което са нанесени мигове от тъканта на времето – същностно и неуловимо,
безмерно и мимолетно, неизброднотъмно и сладостносветло. 33
Не са пропуснати и определения, които по някакъв начин свързват книгата с обикновения бит. Следващият цитат например я обвързва с гастрономическите удоволствия:
„Последната теорема“ – турлюгювеч с гарнитура от небесни
кули … хомогенна смес, с качества, които ни позволяват да я наречем вкусно ястие за душата.“34
„Жанровите“ определения са механизмите, които действително
се опитват да превърнат книгата в един моноголик продукт, който притежава потенциала да влиза в атрактивни и оригинални роли. Оказва
се, че всъщност рекламните анотации не произвеждат само клишета,
не са „прикрепени“ или „съшити с бели конци“ служебни текстове със
скучно и монотонно съдържание. Рекламата на масовата книга в интернет се движи по линията на поредица от парадокси – от скучното и
безинтересното до примамливото и забавното.

„Законът на любовта“, Лаура Ескивел. Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=32163.
31
„Жива жар“, Трейси Шевалие. Електронна книжарница „Българска
книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=23189.
32
„Къщата на духовете“, Исабел Алиенде. Електронна книжарница
„Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=12835.
33
„По слънчевата страна на улицата“, Дина Рубина. Електронна книжарница „Българска книга“ – http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=26149.
34
„Последната теорема“, Артър Кларк, Фределик Пол. Електронно списание „Сивостен“ – http://www.sivosten.com/content.php?mode=article&id=232
1&ttl=artyr-klark-i-frederik-pol-poslednata-teorema. Автор на рецензията е И.
Атанасов.
30

164

Карикатурата и българското
политическо злободневие.
Теми и персонажи от днешния ден
Евдокия Борисова, Ваня Цанкова, Цветан Цанков
Карикатурата е жанр в изобразителното изкуство и в публицистиката, черпещ въздействието си от преувеличението или изопачаването на характерни черти на даден човек или предмет. Майсторството
е в това преувеличението да е максимално, но обектът да остава разпознаваем. В карикатурата няма абстракции, няма измами – напротив,
тя разчита нерядко на буквални изображения и детайли, търсещи (парадоксално) обобществени смисли. Парадоксален журналистически
жанр е карикатурата – тя едновременно информира и интерпретира,
създавайки свят, паралелен на журналистическия, а и нейното найсилно реторическо оръжие се оказва именно парадоксът. И още: иронията, преувеличението, гротеската, които позволяват на автора дори
понякога да избегне цензурата и преследването.
Талантливата карикатура може да демонстрира блестящо остроумие в желанието и умението си хипертрофично да представя (интерпретира) действителността. Затова тя, още в зората на раждането на
модерната журналистика, се превръща в неин ключов жанров формат,
а в различните демократични или авторитарни епохи тя е последователно експлоатирана и като информационна, и като интерпретативна журналистическа форма, но и като нагледно средство за агитация
и пропаганда, като политическа реклама и антиреклама. Истинската
политическа карикатура обаче никога не върви с властимащите, тя не
е призвана да отразява официалната политика, а обратно. Целта ѝ е не
да следва политическата линия, а да насочва критически обществено
внимание. Ако тя се окаже в синхрон с политиката на управляващите,
то значи, че нейната жанрова политика е сгрешена, а държавната политика се е превърнала в сериозна карикатура.
По своята природа карикатурата е оръжие на четката, молива и
словото, което априори пристрастно отразява погледа, гледната точка,
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мисленето на един или друг автор. Тя е само една възможна картина за
света. Карикатурата е илюстрация, която преекспонира или изопачава
някаква съществена характеристика на актуален обект, сюжет или тип
стереотипно поведение от днешния ден, което създава лесно идентифицируемо подобие и се осигурява така нужното критическо обществено
мнение. Тя не се вписва вече само в най-традиционното си определение като лаконична и смешна рисунка с туш; карикатурите са и живописни, и пластични, те варират от сатиричната рисунка през шаржа
до гротеската и саркастичната скица. Понякога хуморът, смешното,
пародийното в съвременната българска карикатурна традиция твърде
плаши и понагарча. Всъщност според жанровата си природа и етимологическия произход карикатурата не е непременно нещо смешно –
италианското caricare означава просто „преувеличавам“, „натоварвам“.
Много наши художници рисуват и карикатури: в рисунъка на класиците Александър Божинов, Александър Жендов, Райко Алексиев, Илия
Бешков, Стоян Венев, Чудомир и в търсенията на много съвременни
карикатуристи и графици като Анри Кулев личи почеркът на старите
немски и италиански майстори, вкусът към финия щрих и детайл на
изображението. Обратно – у Борис Димовски, Доньо Донев и младите
– Ивайло Нинов, Чавдар Николов, Христо Комарницки прозира усет
и вкус към едрия щрих, огрубената форма на типологически яркото,
понякога наивистично, стилизирано гротескно изображение.
Един от най-проникновените изследователи на теорията и естетическата рецепция на карикатурата в българската литературно-изследователска и художествена традиция е Чавдар Мутафов. В своето есе
„Карикатурата“ той казва: „Карикатурата е стил: тя компрометира през
единството на своята същност формите на живота. През нея действителността получава нов смисъл – тоя на безсмислието. Разумното
е отречено и зад привидната му строгост се отбулва в хитър крясък
вечната гримаса на случайното. (…) карикатурата отрицава двояко:
действителността и собствената си действителност… (…) тя запечатва
завинаги невъзможното в кратък знак и го прави безусловно. Тогава
жизненото се обръща в нищожност, а баналното получава космическа
ширина. (…) Така, в отрицанието на живота и себе си карикатурата получава своята вечна основа“ (Мутафов 1920: 313–314). И още: „Крайна
е субективността на карикатурата, … през крайния израз на личното,
тя получава парадоксите на някаква свръхлична безусловност – знака
на елементарното. (…) …карикатурата получава зловещия смисъл на
катастрофа, извива се в тежка отвлеченост на трагичното и се възви-
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сява до пророчество… тя е груба, шаблонна, твърде малко индивидуализирана и почти статически неподвижна в стереотипията на едно рационализирано мировъзрение. Тя е грозна“ (Мутафов 1920: 315–316).
Чавдар Мутафов обаче повече теоретизира, отколкото работи в посока
на практическото утвърждаване на карикатурата като жанр – при това
банален жанр в изкуството, без настоятелно да разчита на неговата медийна значимост и природа. При това – в епохата на разцвет на тази
художествено-публицистична форма – 20-те и 30-те години на ХХ в.
Малко схематично и твърде технократично той подхожда спрямо реториката на този може би най-древен творчески жанр, който таи паметта си още в пещерните рисунки. Който има сакрален, но и чисто
профанен, обслужващ всекидневието и социалния контекст, характер.
Обслужва го посредством непобедимото оръжие на смеха.
Във всички човешки общества, системи, формации, епохи „смехът е санкция, която обществото налага при тия действия,… и обстоятелства, които не могат да достигнат неговия умствен уровен. Престъпниците, които обществото наказва със смеха си, не са наказани
от законите…. Карикатуристът е орган на обществения морал, на обществените неписани закони“ (Мавродинов 1993: 4–5). Неговото наказание е условно, иреално – наказанието на общественото мнение. Тази
реплика на другия голям български теоретик на изкуството и на карикатурата Никола Мавродинов обобщава значението и функциите на
карикатурата не само в модерните, но и в постмодерните общества; във
времена на безвластие, на анархия, но и на строг морал, на авторитарен
или демократичен тип управление. Смехът и присмехът над обществените недъзи, заключени в образи, си остава най-сигурната и меродавна
инстанция на регулаторната власт и контрола на това, което наричаме
обществена съвест и позиция.
Дали обаче, благодарение на карикатурата, можем да наблюдаваме частично абдикиране на словото от новинарската и публицистичната сцена? Фрапираща е позицията на карикатурата, рисуваща някакъв
(застинал) медиен сюжет, което в постмодерния си вариант се обозначава като „no comment“ и се постига със средствата на снимачната камера и фотообектива – по-съвършените способи за изображение. Карикатурата изобразява, „разигравайки“ събитието, злободневието…
Когато обаче е съпроводена с реплики на карикатурните персонажи,
доколко те плътно реагират на изображението и не резонират ли дразнещо именно по отношение на художествената интенция? Допълващ
– вторичен или първичен пласт на текста на карикатурата – са репли-
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ките, словото? И въобще, когато разсъждаваме върху рецептивното
въздействие и способите за изображение на карикатурата, задаваме
въпроса – художествен или журналистически продукт е тя? Фикционална картина или документ на времето си е?
Карикатурата е цялостна завършена творба, картина, рисунка
с рамка. Т. е., ако разсъждаваме в духа на Лесинг, това изкуство (или
жанр) борави с линейните визуални характеристики, то е пространствено, цялостно и завършено като продукт. В центъра на изобразителната му плоскост е фигурата на човека. „Карикатуристът схваща
веднага диспропорциите и аномалиите в човешкото тяло. Като полицейско куче той умее да подуши (открие) престъпника. Той умее да открива грозотата“ (Мавродинов 1993: 4–5). Маклуън ще определи карикатурата като топла медия, защото представя завършен, застинал свят,
с който нееднократно реципиентът може да общува, може творчески да
премисля и преподрежда в главата си и да се връща, да преразглежда.
Свят, който го кара да се замисля, провокира неговата съзнателна естетическа и социална – гражданска активност.
Желанието да се осмиват публичните личности е толкова старо,
колкото и сатиричната поезия. Политическата карикатура като ефективно средство за формиране на общественото мнение обаче е модерен феномен – дотолкова, доколкото не може да бъде разпространявана устно, а се нуждае от мастило и хартия. Отваряме скоба – особено
интересно е, че карикатурата може да се разказва, тя е натоварена с
наративен потенциал, едновременно мери ръст с кратките словесни
сатирични форми – вица, епиграмата, паремията, гатанката. Но
човек винаги е изкушен от една талантлива карикатура, особено ако
е политическа – и да я разпространи устно, и да си я „присвои“, разказвайки я.
Жанрът карикатура борави с похватите и изразните средства
на щриха и графиката. Щрихът (щриховка) е определена поредица
от близко разположени една до друга успоредни линии в рисунка или
гравюра. Чрез щриха се изграждат цялостно или частично графични
изображения. Освен „успореден“, той може да бъде „кръстосан“, като
по този начин постига плътност на рисунъка. Принципно графиката е
базирана на баланса между черното и бялото, нейни основни изразни
средства са линията, щрихът, петното, рядко светлосенките. Възможно е в нея да присъстват един или повече допълнителни цветове, но
акцентът не е върху колорита, за разлика от живописта. Предмет на
графиката са жанровете портрет, пейзаж, натюрморт, интериор. И
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въпреки че карикатурата е пряк медиен (журналистически) наследник
на графиката, поради чисто типографски и диалектически обстоятелства в съвременността тя „обича“ цветовете. Също както фотографията; различни обаче са стратегиите и диапазонът на внушаемост на
цветното и черно-бялото изображение.
Близки до карикатурата жанрове са комиксът, шаржът, в англосаксонските страни cartoon и др. Въпреки, че обект на карикатурата
могат да бъдат и неодушевени предмети, тази арт-и-журналистическа
форма се фокусира предимно върху хората, особено ако са публични
личности.
Карикатурата е „…негативна дефиниция, стереотип, който цели
да драматизира нещата; тя интерпретира нации, личности и събития
и помага за обогатяване представянето на новините със специфично
обяснение на тяхното значение. Едно от най-важните неща в тази връзка е феноменът, наречен аура на шегата: както политическите, така и
неполитическите карикатури (и изобщо хуморът или сатирата) ни дават един втори, алтернативен поглед към света“ (Парушева 2005).
За да бъде оценена една карикатура обективно, е необходимо
карикатуристът да познава добре публиката и да умее да прогнозира
как тя може да бъде повлияна по-добре – чрез символ, чрез картина
на реалността или чрез друга техника. Затова именно поради честото
използване на символи от различен род карикатурата изобщо и политическата карикатура в частност има твърде много общо с националните стереотипи. Четенето на карикатурата всъщност представлява
разпознаване на възникването, еволюцията и значенията на стереотипите: национално-мисловни, възникнали, развиващи се и променящи
се в конюнктурата на историческия момент. Оказва се, че карикатуристът трябва да бъде освен художник също и историк хроникьор, и
журналист, и антрополог, и психолог.
Карикатурата се оглежда в стилистичните и реторическите изразни средства, които теорията определя като фигури на речта: сатирата,
иронията, гротеската, бурлеската и др. (Еделин, Дюбоа 1986). Играта на иронията е от най-виртуозните прояви на смешната игра, при
нея истинното и неистинното, сериозното и несериозното се преливат
едно в друго само за да се противопоставят едно на друго. Иронията е
отклонение от нормалното, скрива се от него в противоположното му
ненормално, неистинско, нереално, за да се насочи пак към него с агресията на разобличителя, откривателя, разголващия. В това бягство от
хората и нещата, което всъщност е връщане към тях, се виждат играта
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на иронията и игровото съзнание на ироника. Или, както казва Джейн
Остин, иронията събира разнообразни истини и твърдения от всички
страни и ги представя с усмивка в качеството им на нова истина за нещата. Защото горчивите истини в живота трябва да бъдат казвани не
със сълзи в очите, а с усмивка. Иронията превъзмогва живота, бидейки „мнимо съгласие, одобрение, похвала, с която се цели да се покаже
действително несъгласие, неодобрение, порицание“ (Паси 1979: 279).
А всъщност не е ли това същинското предназначение и на изкуството?
Карикатурата обаче изобщо няма да цел да се преструва на сериозна,
да бъде снизходителна – т. е. да пародира – действителността и нейните
антигерои! Напротив. И въпреки това иронията е нейна съществена
светогледна характеристика.
Друг основен похват на карикатурата е сатирата. „Сатиричното
изображение представя своите обекти като такова отклонение от нормалното и дължимото, което не се мери с тях и им се противопоставя в
най-същественото. Затова в игровото на сатирично смешното въпреки
каприза на гротеската и произвола на фантазията преобладава вземането на нещата като истински, вземането им сериозно“ (Паси 1979: 205).
Така в сатирата има по-малко смях, а смехът ѝ е по-горчив и по-суров.
Политическият сарказъм – по-висшата степен от сатирата като
проява на смешното (по Бергсон), е присъщ на карикатурата като жанр,
но издателите не винаги могат да си го позволят по различни причини – корпоративни, политически и други. Българската публика обаче
харесва саркастичните карикатури, те ѝ дават утеха, че нечия държавническа или институционална наглост и нахално поведение няма да
останат незабелязани и ще бъдат санкционирани – поне в смеха. Санкцията в държавата ни по-често остава само изречена, нарисувана…
Карикатурата е синтетично изкуство, то обобщава събитията от
днешния ден, наслагвайки и полагайки ги върху общоизвестни практики и събития, търсейки общи закономерности. По принцип политическата карикатура има роля на коректив спрямо самодоволните
управници или нарцистични публични личности, тя преобръща стойностите и показва един изкривено-аналитичен образ на реалността. От
друга страна, шаржираното одобрение също не е изключено. Като всяка карикатура и политическата представлява вид комуникация. Имайки предвид това, към нея може да бъде приложен моделът за анализ на
пропагандата, предложен от Харълд Ласуел: Кой казва какво (и с какви
средства) на кого (и с какъв ефект)? „Кой“ очевидно визира автора на
карикатурата, с „какво“ уточняваме нейното съдържание, а отговорът
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на въпроса „на кого“ би ни дал информация за публиката, към която
тя е насочена.
Хумористичната рисунка може да бъде заредена с позитивно или
отрицателно внушение, да бъде забавна или обвиняваща; тя може да
служи на политически цели или просто да развлича. Политическите
карикатури са използвани много често в сериозните издания, докато
сатиричните образи на знаменитости са често срещани и в развлекателните издания. В съвременния български печат – специализиран
или ежедневен, партиен или не („Новинар“, “Сега“, „Дума“, „24 часа“
и „Стършел“) – работят талантливи карикатуристи като Чавдар Николов, Христо Комарницки, Светослав Янакиев и Ивайло Нинов, а
също и най-младите – Иван Веселинов, двойката карикатуристи Алла
и Чавдар Георгиеви, Илиян Савков, Стефан Десподов и др. За разлика
от традицията в миналото, когато карикатурите на Божинов, Бешков,
Венев, Чудомир са на първа страница на изданията, днешните карикатури са изтласкани назад – по вътрешните и последните страници на
вестниците и в твърде „елегантните“ им (уви, като обем) специални
рубрики. Например във в. „Сега“ те са на последната страница, сред
четивата за развлечение; във в. „24 часа“ – в сюжетната рубрика, озаглавена „Малкият Иванчо“ (карикатурата там обикновено е съпътствана с вица на деня), във в. „Новинар“ – в рубриката „Галерия“; във
в. „Дума“ – в рубриката „Общество“. Единствено специализирано издание като в. „Стършел“ си позволява да „раздвижи“ свободно текста на
карикатурата във всичките си рубрики и страници.
Ще разгледаме някои от най-колоритните сюжети от първата
половина на 2010 г. и тяхната рефлексия в гротесковите скици и рисунки на вестникарската карикатура: скандалът около кандидатурата
на Румяна Желева за еврокомисар и изборът на Кристалина Георгиева
след отпадането на Желева; скандалите в съдебната система; рокадите
в кабинета и образите на скандалните министри; силовите полицейски
акции и борбата с престъпността; скандалът около предложението за
импийчмънт на президента Първанов; социалната политика на кабинета и мерките за овладяването на кризата и др.
Герои на карикатурите, както се предполага, са основните действащите лица във всеки скандал или събитие, като най-популярна, естествено, е фигурата на премиера Бойко Борисов, изобразяван винаги
гротесково-хиперболично. Той е силен и смел като Батман и Супермен,
побеждава всекиго и всичко, застанало на пътя му, той е митичният
герой от легендите и масовокултурните сюжети, който ще възстано-
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ви хармонията, той е „човекът от народа“ и водачът ни към „светлото
бъдеще“. Много интересни фигури са депутатът двуличник Яне Янев,
скандалджията Волен Сидеров, корумпираният Доган, ексцентричният и радикален Симеон Дянков. Другите карикатурни типажи на 2010 г.
са Румяна Желева и Кристалина Георгиева (карикатурните типажи се
подчиняват на отрицаващите аксеологически и изразни механизми),
Цветан Цветанов, Георги Първанов, Вежди Рашидов, Ана-Мария Борисова. И така – кои са ключовите медийни – разбирай карикатурни
– сюжети от първата половина на 2010 г.? Каква е тяхната предистория
и същинска настояща история?
В края на 2009 г. в България се провежда широкоогласената в медиите операция „Наглите“, при която са задържани 25 души. Съдът оставя в ареста петима от тях, обвинени за участие в престъпна група за
отвличания, а прокуратурата е категорична, че са ръководили похищенията на хора в страната. По-късно се провеждат операции „Наглите
2“, както и продължение под кодово име „Октопод“ и др. Тези акции
съществено вдигат рейтинга на министъра на вътрешните работи Цветанов, съответно и на правителството.

11.02.2010, Х. Комарницки, „Сега“
Карикатурата на Христо Комарницки във в. „Сега“ изобразява
октопода, който министър Цветанов възнамерява да спре. Рисунъкът
изцяло разчита на акварелната тоналност, цветовете и оттенъците на
плътното цветно изпълненение – за сметка на щриха и стилизацията.
Конкретността изпъква пред условността на изображението. Същинското превъплъщение на този морски дар е … Темида – богинята на
правосъдието. С превръзка на очите, въоръжен(а) с традиционния
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меч, везни и … пачка банкноти (очевидно пресен рушвет). Зловещата колажна алегория описва медийния политически случай прозрачно:
октоподът е проникнал в тези, които всъщност трябва да го преборят,
нещо повече – цялата държава е съсредоточена в пипалата му, а поредната полицейска акция ще остане отново без последствия. Без институционални наказателни последствия – не и без последвали карикатурни доработки на случая…

01.04.2010, Х. Комарницки, „Сега“
Ето я и дългоочакваната персонална намеса в карикатурния – отново алегоричен сюжет: министър Цветанов влиза в ролята на митичния Персей, комуто предстои да отреже главата на Горгоната Медуза (в
случая “Медузите“, след като е приковал и обезсилил вече „Октопода“)
и да се прослави навеки. Медуза е хваната и окована на позорния кръст
за мъчения и обезглавяването ѝ в този смисъл не е твърде героично
лично дело. Разпятието пък, проследено в след-античния му, късен
християнски смисъл, символизира божественото избраничество, алтруистичния подвиг, безсмъртието. Третият кръст е „резервиран“ – за
кого ли? И ще стигне ли само един още? Провокацията на вербалния
карикатурен пласт (въпреки неговата елиптичност) задава и допълнителният смисъл, ражда гатанката, вица… Министърът-Персей (впрочем само той е решен в цветни тонове – в контраст с черно-белия, с нюанси на сивото оттенък на „престъпния пейзаж“ – което поражда допълнителни смисли) е в пълно бойно героично снаряжение – ризница,
шлем и меч, но на ръката му има … часовник. Явно, за да покаже, че на
мафиотите не им остава още много време? Или пък… алюзия на пара-
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лелен медиен сюжет? Спомняме си сред куриозните случаи по заснемането на големи суперпродукции в киното (например „Хан Аспарух“ на
Л. Стайков) как византийски или прабългарски воин преминава в едър
план на камерата със забравен часовник на ръката. Дубльорите и каскадьорите уви – живеят в настоящето! Дали пък настоящата политическа „действителност“ не повтаря просто една средно лоша… филмова
коопродукция? А Героят на деня е… обикновен дубльор, каскадьор? И
пародийният медиен сюжет категорично се разминава с правдоподобието, с красивата лъжа?

06.01.2010, Х. Комарницки, „Сега“
Медийните сюжети непрекъснато ни изненадват – в случая, оказва се, традиционната изненада от обилния снеговалеж е разчетена през
призмата на злободневния сюжет – знаменитите полицейски акции.
Снежният човек е хванат под ръка – уж приятелски, а всъщност принудително-насилнически, без да е съвсем ясно точно кой е изненадващият
(анонимен служител от спецслужбите или мафиот). Върху двусмислицата „кой кого“ и въобще – върху спестения реторичен въпрос, какво
още може да ни изненада в тази държава, се основава и подтекстовият
смисъл на тази карикатура, издържана впрочем отново в стилистиката
на детската акварелна рисунка.
След акции „Медузите“, „Октоподите“ следват прословутите
„Нагли“. На следващата карикатура обаче се разиграва (разчитайки на
драматичния черен контур и елиптичността на едрия щрих) любопитна сцена: двама пенсионери разсъждават върху искреността на проведените акции срещу организираната престъпност. Карикатурата представлява горчива ирония на народопсихологическите ни прозрения
за вечното българско търпение. Ключовата дума в този категорично
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анекдотичен текст е „разработват“ (за разлика от предходните примери тази карикатура не оцелява без вербалния си текстов пласт, а репликите – елиптични, подобно на щриховката, се подават на ехо принцип,
като в драма на абсурда). „Разработват“ поражда и двойствения смисъл – народът се включва в масовка против бандитите или… управляващи „се сражават“ срещу народа си в акция „Търпеливите“?

08.01.2010, И. Нинов, „Стършел“
Ивайло Нинов и в. „Стършел“ обичат сюжетните анекдотични
карикатури. На следващата картина прокурорът Велчев е сам, оборил
тъжно глава пред чаша червено вино в кръчмата (явен сатиричен намек
за човешките му слабости) и размишлява по въпроса дали съдебната
система ще заработи някога както трябва? На съседните маси клиентите са с тъмни очила, което говори пределно красноречиво за реномето
на заведението. А знойна чалга певица обявява следващия музикален
поздрав и неговия „посланик“ – Големия Маргин: „Пак ще се срещнем
след десет години“. А може и по-скоро. Саркастичното отношение на текста спрямо действителността – неефективните действия на магистратите и съмненията за сделка между прокуратура и престъпност акцентира и спрямо един наглед несъществен рисунъчен детайл (изработен
в стила на наивистичния щрих) – тънката струйка дим, процеждаща
се декадентски от запалената цигара на прокурора напомня телефонна
жица, кабел, подслушвателно устройство (СРС), водещо към… съседната маса. В тази държава всички седят на една маса.
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22.01.2010, И. Нинов, „Стършел“
Как работи организираната престъпност? Много просто – по
основната формула на капиталистическата логика (някога я наричахме, по-точно отричахме като „политикономия на капитализма“):
„пари-стока-пари прим“. Така се ражда принадената стойност и се
трупа капитал. Българската формула обаче, а това се оказва логиката на мафиотските структури, е: като си „напазаруваш“ държавата.
Премиерът Борисов е изобразен като сърдития Батман (наметнат с
вълшебната наметка с вензел „Б“), който иска сметка от странно неуверения, съкрушен Цветанов (разпознат по инициалите „МВР“, носа
и характерната прическа). Вълшебният помощник Робин (или може
би политкомисарят Хер Флик с характерните атрибути – очилца, волева брадичка?) – министър Дянков – знае отговора. Той е всеизвестен – знае го и Ц. Цачева (разпозната благодарение на характерния
царствен нос и руса фризура), и парламентаристите, и престъпният
свят (странните силуети, които надничат скрити зад гърбовете на политиците). Една тъжна гротеска (на сивия престъпен свят и цветната,
пъстра държавна машина, в която може би има все още някаква сила,
воля, оптимизъм?) на тоталния срив на държавността, отчаянието и
безсилието, срещу които дори Батман не може да помогне… Може
пък и да може?
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09.04.2010, И. Нинов, „Стършел“
Държавата се срива и бедата започва оттам – от „първата“ власт
във всяка правова държава – съдебната. „Прави си сметката“, Темидо! А
тя вече си я е „направила“ – в Швейцария. Разминаването на паремийния с буквалния смисъл тук носи и сатиричния заряд на карикатурата,
която, лишена от своя вербален пласт, би се обеззначила. Изображението е решено в романтичните акварелни тонове на небесносиньото и
теменужено-виолетовото; русите коси на правосъдието и пищните му
женски форми, но и с категоричността на унаследения „доньо-доневски“ контур и щрих.

05.05.2010, И. Нинов, „Стършел“
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06.01.2010, Ч. Николов, „Новинар“
Спирането на коледните добавки на служителите от съдебната система е повод за всенародна радост, шеги и закачки… Съвсем в
злорадия тон и медийната стилистика гневът на народа импонира на
жаргонно-просторечното: „Дянков резна коледните бонуси на магистратите“. Гротесково закръглената Темида (с агресивен кървавочервен
маникюр) не успява да си изтегли паричките от банкомата и, понеже
по закон е с вързани очи, не може да види обяснението – „недостатъчна наличност“. Това е и причината за нарушената комуникация между
институциите – а тя се оказва принципна. Това още не е всичко – следва „щастлив край“. Скандалът „Красьо Черния“ избухна през юни миналата година. Тогава членът на ВСС Иван Колев съобщи, че Красьо
от Плевен обещава на кандидати за административни ръководители
в съдебната система, че срещу 200 000 евро може да им осигури подкрепа на 8 до 13 членове на ВСС. Карикатурата е решена в диалогичен
модус и отново експлоатира анекдотичния сюжет: двама магистрати
си говорят…
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Евдокия Борисова, Ваня Цанкова, Цветан Цанков

18.06.2010, И. Нинов, „Стършел“
В крайна сметка кабинетът „капитулира“ пред волята на магистратите и премиите са изплатени. Карикатурните сюжети на тема „съд
и магистрати“ – във в.“Сега“ и под перото на Комарницки добиват изражение в хиперболичния гротесков вид на образите. Пред очите ни
е една едра Темида, върху чието тяло дребният, хилав финансов министър се нанася поне 3 пъти. Хиперболичното телесно присъствие на
Богинята на тази институция е съчетано с гротескова контаминация,
акцентираща и върху алчно-еротичното изображение на очите, и върху анималистичното – изплезения език. Изразните средства на тази
блестяща невербална карикатурна схема разчитат изцяло на фигурите
на количеството (хипербола-литота) и контраста, както и на цветовия
подтекст (бялата роба на правосъдието).

07.01.2010 г., Х. Комарницки, „Сега“

Карикатурата и българското политическо злободневие. Теми и персонажи ...

179

03.01.2010, Ч. Николов, „Новинар“
„Честита новата 2010 година!“ Един вдига тежестите, друг поздравява българите и обира лаврите на славата и народната любов. Дали
в действителност е така? Това е новогодишната карикатура на „Новинар“. Бойко Борисов (почти неузнаваем анфас) в спортен екип вдига
„щангите“ на новата година (хиперболизация), а Първанов му „честити“ тежкия жребий. Злорадият сарказъм в случая (постигнат не без
усилията на царственожълтия фон, колорита на детайлите – партийната трибуна на президента, типичната комсомолска прическа, трикольорите, с които и двамата са закичени, мизантропските изражения на
лицата) работи всъщност за каузата на властимащите и гради техния
позитивен имидж. А публиката е изпълнена с очакване…

08.01.2010, Ч. Николов, „Новинар“
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Карикатурата залага на иронико-патетичния дискурс на христоматийно познато цитатно лого – не казваме заглавие, защото карикатурата не е класически наратив, и именно то поражда анекдотичния
смехови смисъл. „Пътят е страшен, но славен“ – със или без винетка
по пътищата на родината. Ти може млад да загинеш…, но по-добре си
купи! Внушителната фигура, контрастната черна тишъртка, на чийто
фон надписът изпъква в цялата си зловещост, категоричният императивен жест на сочещия публиката показалец митологизират премиера като новия ботевски юнак. Но не там, на Балкана, а по героичните
съвременни дестинации – магистрали и разбити пътища със зейнали
по тях ями. Надписът на гърба на героя във втората част на карикатурния диптих сочи отговора на въпроса „защо“ – достойна реплика
на авторитетното Ботево лирическо слово: за „лукса“ да се изживяваме като лирическия Хаджи Димитър, трябва и да си плащаме. Освен
ако… не прибегнем до транспортното средство на самодивите в бели
премени…

10.01.2010, Ч. Николов, „Новинар“
„Всеки с приоритетите си“. Или – всеки с метафорите си? Метафорите на успеха – всеки ги разбира по своему. Министърът на финансите Симеон Дянков предлага това да е неговата „малка бюджетна
пица“, на вътрешните работи Цветан Цветанов – Малкия Маргин, а
министърът на културата Вежди Рашидов – Малкия Лувър. „Придобивките“ – според мащабите на тази „земя, като една човешка длан“…
Художникът Чаво залага в рисунъка си на изображение на характер-
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ни разпознаваеми персонални черти – слабата фигура и особената
ъгловата, осечена волева брадичка на Дянков; вежди, очи и скули на
продълговатото Цветаново лице, леко повдигнатите рамене и изумено
изражение оформят източната, балкански грубовата визия на силовия
министър. При Рашидов – внушителен нос, пожълтели от тютюн мустаци и побеляла брада, дълга коса и дори бръчките по лицето издават
познатата визия на ексцентричния „парижки“ ориенталец. Внушенията на карикатурата: лицемерната умереност на политиката на кабинета
(екплоатирани са възможностите на иронията като похват) във всички
негови цели – уж „малки“, постижими, реални, прагматични, а в действителност – болезнено амбициозни. Драматично-баналният червеночерен цветови контраст афишира това.
Ето ги и злочестите лидери на бивша управляваща партия от тройната коалиция – ДПС. Ахмед Доган, Касим Дал и Лютфи Местан седят
на тъй желаната от всички подсъдима скамейка, където (принципът
на омонимията ражда и анекдотичната презумпция на двусмислицата)
става ясно кой е Дал (Касим) и кой е Взел. „Взел“ е впрочем истинската
фамилия на Доган. Карикатурата регистрира корупционните практики, с които партията за права и свободи (може би правата и свободите
да корумпираш и да бъдеш корумпиран?) е печално известна: “Един
дал – Доган взел.“

13.01.2010, Ч. Николов, „Новинар“
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19.01.2010, Ч. Николов, „Новинар“
Следващата карикатура пък изобразява еротичните и семейните
очаквания на съпруга на провалилата се еврокомисарка на България
в Брюксел Румяна Желева. Ироничната трактовка на нашумелия план
„Б“ на Борисов след грандиозния провал и изявленията на съпруга на
Желева по БТВ (план „бе“ е омонимно-тавтологично разчетен като
план „бе-бе“) очертава цялата безпомощност на некомпетентността и
безплодието на политическия инат и късогледство. Ироничните надежди обаче тук са насочени към хипотетичния продукт на реалното плодородие – това прави текста не особено етически коректен. Но затова
пък – остроумен, грубовато-смешен (не сардонично, естествено) – благодарение основно на функцията на вездесъщия детайл – похотливата
усмивка на съпруга, злобно-начумерената физиономия на Желева, наметната с алегоричната рижава лисича кожа.

15.01.2010, Х. Комарницки, „Сега“
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Отново Желева – в пародийното си амплоа на шоу танцьорка от
риалити формата “Денсинг старс“ и в успешната му конкуренция – „Европейски ВИП денс“. По-скоро – танцово шоу на лед, фигурно пързаляне на… бананова кора. Пързалката е дело на България и правителството, което „подхлъзва“ Барозу, заблуждавайки го по отношение на
капацитета на кандидатурата – той е, видно, неприятно изненадан, и
все пак коректен, доста тъжен, понесъл на плещите си несъразмерната
(спрямо неговата) фигура на компромата, на провала. Принципите на
контраста и почеркът на гротеската тук работят с пълна сила.
Скандалът с недообмислената кандидатура на Желева и грандиозният провал развихрят въображението на карикатуристите – ударно
и наситено тази тема присъства в публичното – не толкова сериозно,
колкото сатирично и карикатурно пространство.

18.01.2010, Х. Комарницки, „Сега“

С. Янакиев, „Дума“, 20 01, 2010
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Грубият, краен, гротесков тон на смеха е характерен особено за
политическия печат – като в. „Дума“. Отпадането на Желева като еврокомисар и като министър – и впоследствие въобще от политическата
сцена се превръща в тема, достойна за сцената на грубия, площаден театър. В разговор между двама роми, които търсят „тупан“ за оркестъра
си, единият предлага да взечат Желева, защото „и без това я одумкаха
отвсякъде!!!“. След оттеглянето на Румяна Желева за еврокомисар по
международното сътрудничество, хуманитарна помощ и реакции по
кризи е избрана Кристалина Георгиева, вицепрезидент на Световната
банка. Карикатурата илюстрира избора на Георгиева и доброто ѝ посрещане от страна на Брюксел, представено чрез надписа „Добре дошли в
Кристал-палас – в палатите на Кристалина! Превзехме Брюксел – този
път …с интелигентност!“ Следват, не много на брой, позитивно мислещи карикатури по темата „Кристалина“…

20.01.2010, Ч. Николов, „Новинар“
Министърът на отбраната Николай Младенов е избран за дипломат номер 1 на България, след като Румяна Желева, в края на януари,
подава оставка. „След дъжд качулка“, както казва народът. Карикатурата илюстрира заповедта на премиера-генерал към „невръстния“ му
подчинен Младенов, който дори не е отбил военна служба. Използвани
са едни от основни изразни средства – хипербола и литота – в контрастното съполагане на фигурите (в профил); красноречив е и колоритът, употребата на детайли и атрибути (еполети, военни шапки, илюстриращи чинове).
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25.01.2010, Ч. Николов, „Новинар“
В същия дух е и следващата карикатура: на фона на ледената зима,
Меркел е хванала Борисов за ревера и му държи сметка защо още не
е избрал външен министър. Премиерът се оправдава със „задръжка в
казармата“, пардон – във Военното министерство. Е, позадържал се е да
отбие военната си служба… Това се случва само в подредените държави като Германия и… България.

И. Нинов, 30.03.2010, „24 часа“
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По страниците на в. „24 часа“ карикатурната скица (изцяло графика) и вербалният пласт (вицът) са неделими. Тук автор – по-точно илюстратор – на карикатурите е Ивайло Нинов, защото вицът обикновено е
по идея на читателите. Настоящата карикатура реагира на неслучващите се реформи в здравеопазването, а обратно – в постоянните смени на
министрите. Сатиричната интерпретация на паремийната дефиниция:
„по-ценно от здравето няма“, тук ражда своята критическа преоценка.
Има – това е министърът. Ценен – едва ли, но скъп – безспорно!
Следват две карикатури с „християнска“ тематика: нашенци (политически сплотените властимащи) подаряват икона на новомъченик
и светец Борисов – не на друг, на Негово Светейшество Бенедикт ХVІ.
И – след гаменския скандал в „Луфтханза“ истинският християнин
иска прошка. Но… по същия гаменски начин, пръскайки със спрей богоугодно-човеколюбиви графити: „Християнско е да се прощава“.

28.01.2010, Ч. Николов, „Новинар“

15.02.2010, Ч. Николов, „Новинар“
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Друга актуално-злободневна тема, която развихря карикатуристкото въображение, но уви, за кратко, тъй като и политическото събитие е жанрово определено като „буря в чаша вода“, е прословутият импийчмънт на президента.

10.03.2010, Ч. Николов, „Новинар“

11.03.2010, Ч. Николов, „Новинар“
В шеметен дискурсивен калейдоскоп се смесват езици и стилове – неологизми, чуждици, нецензурни просторечия. Първанов, с микрофон в ръка (защото всичко се записва!) наивно проплаква: „Какво
искате, бе, пичове?“, а дружески-снизходителният му тон е в състояние
да стопи чугунени бариери, да разплаче ледени сърца… Не му отнемай-
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те най-милото – държавата! „Импийчмънт“ – крещят с пълно гърло
безсърдечните политически опоненти… Само че каламбурните „пичове“ ще предизвикат и каламбурен „импийчмънт“… Добре разпознаваеми са персонажите от двете страни на стената – Борисов, Димитров,
Сидеров, Костов. В крайна сметка – пропагандният балон се спука и
президентът оцеля…

01.04.2010, Х. Комарницки, Сега»
В друга картина премиерът Бойко Борисов, следван от Костов,
Сидеров, Димитров и Янев, подредени в низходящ ред (климакс), като
последният е най-интересен – той все пропуска правилната посока –
ето, и сега е обърнат наопаки… е Янев. Импийчмънтът се оказва едно
най-обикновено „мън-мън“-кане…

28.03.2010, Ч. Николов, „Новинар“
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В края на месец март журналистката от в. „Труд“ Валерия Велева
обявява, че ще заведе дело за клевета срещу лидера на ДПС Ахмед Доган. Повод за това е отвореното писмо на Доган, в което той заявява,
че тя го е изнудвала, притискала и манипулирала: „Мадам В., накрая
всеки трябва да си плати сметката.“ Провокацията за писмото е материал на Велева, публикуван в „Труд“ на 23 март със заглавие „Парите
повличат Доган и ДПС“. Става въпрос за случая с Хидровъзел „Цанков
камък“, за който лидерът на ДПС Доган е получил хонорар от 1,5 млн.
лв. като консултант.Карикатурата изобразява митичния сблъсък – но
не между Давид и Голиат, а между реалната и корективната (медийна)
власт. Велева замахва с „философски цанков камък“, Доган – с пантофи
(думи), събрани от едноименната ѝ вестникарска рубрика.
С идващата пролет зачестяват и карикатурите на надеждата: политическият щъркел носи новите бебета-събития в публичното и политическото пространство – импийчмънт, криза и антикриза:

21.03.2010, Ч. Николов, „Новинар“

29.03.2010, Ч. Николов, „Новинар“
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Ето и една „ботевска“ (алюзия с „Политическа зима“) карикатура
на Чаво Николов: политическият петел (с разпознаваема физиономия)
мъти антикризисната програма. Посредством похватите на анимализацията и аглутинацията е осмислен алегорично българският политически модел. Все пак оптимистично, позитивно, в плана на патернализма
и мачизма, на надеждата и плодородието.
„Колкото и да те мия, все тая…“ – е репликата в тази карискатура към съдебната власт от бившия председател на Върховния административен съд вече настоящ омбудсман на Републиката. Юридическите мерки и оръдия на неговата власт си остават палиативни – според
логиката на народната мъдрост: „Да се оплачеш на омбудсмана, все
едно – на арменския поп!“

18.05.2010, Ч. Николов, „Новинар“
И още карикатурни сюжети от късната пролет на изминаващата
2010…

14.04.2010, Ч. Николов, „Новинар“
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REFORMINATOR – В есктраполираните фигури Терминатор и
реформатор се губи магическата сила и на двамата… Е, това е все още
първи дубъл…

05.05.2010, Ч. Николов, „Новинар“
Тази пък откъде се взе – ние се борим, все тя побеждава! Овчето всенародно търпение надмогва с рейтинг волята на властта за „промяна“.

20.05.2010– Ч. Николов, „Новинар“
Гол ли е царят или не? Трябва да се гледа положителното!…
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Евдокия Борисова, Ваня Цанкова, Цветан Цанков

30.05.2010 Ч. Николов, „Сега“
Ето ти решение… по сталински!

16.04.2010, Х. Комарницки, „Сега“
„Раздумка на ГЕРБ-истките „ангели“ на Бойко под зоркия му поглед.“
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Христо Комарницки

13.05.2010, Х. Комарницки, „Сега“

То… по нанадолнището към пропастта е лесно! Няма нужда от
педали и кормило, могъщата сянка в съседство контролира вярната посока…

12.05 2010 г.. По идeя на Виолета Петрова, И. Нинов, „24 часа“
Диалектика по български…
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Евдокия Борисова, Ваня Цанкова, Цветан Цанков

25.05.2010 г. По идeя на Владислав Пламенов, И. Нинов, „24 часа“
„По следите на изгубения министър…“

14.05. 2010, И. Нинов, „Стършел“,
Отново за рейтинга – Гъливер и джуджетата…
Основно застъпена в темите и акцентите на съвременния български
графичен карикатурен контекст е политическата карикатура по страниците на пресата. Една от централните фигури е министър-председателят
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Бойко Борисов, чиято фигура сякаш засенчва останалите герои и те играят често поддържаща роля, функционират като миманс и декор. Рисуван е като митологичен или пък филмов персонаж, като типичен герой от
мутраджийския фолклор на прехода, като ракетоносител, като пастир на
политическото стадо, като олигарх заговорник, като капитан на правителствения тим и какво ли още не… Карикатурите обаче не са лишени и от
най-различни нюанси. Някъде премиерът е показан с повече жлъч, в повечето случаи обаче – със скрита симпатия. Прави впечатление обаче и нещо
друго – пощадата, на която се радва образът на президента: интересен феномен, който едва ли може да се тълкува еднозначно – като сервилност или
несвобода на заявяването на позиция? Във всеки случай това са изводите,
към които ни насочва материалът от първата половина на 2010 г.
Сюжетната политическа карикатура (с всичките ѝ приоритетни
теми и проблеми, засягащи злобата на деня – включително и особено
актуалната напоследък екологична тема), еротичното хумористично
изкуство и простият битов шарж – това са трите преобладаващи тенденции в последните години и десетилетия в жанра карикатура. Какви
са шансовете на карикатурата да си възвърне старата слава на водещ
журналистически жанр? На текстова форма, която има достатъчен потенциал да формира общественото мнение и то днес, в електронната
епоха, при възможностите на интерактивната телевизия и интернет и
конкуренцията на раздвижения (анимиран) образ? Бъдещето предстои
и то подлага карикатурата на провокациите на времето – на интересите
и ерудицията на публиката, на променящите се конкурентни нови изразни възможности. На новите медии…
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Масмедийно демонизиране:
основни обекти и техники
в българския печат
Елка Добрева
Демонизирането на отделни личности и групи хора е нещо много
обичайно за масмедиите. В неговата основа стои принципът, че добра
новина е лошата новина. Но факторът негативност (negativity) е не само
новинарски критерий – той е мощен фактор за медийна репрезентация изобщо, включително и извън сферата на актуалните новини.
Медийната аудитория активно се интересува от негативни (трагични,
катастрофични, ужасяващи) информации и средствата за масова комуникация охотно ѝ ги предоставят във всякакви видове материали
– новини, статии, интервюта, коментари и пр. Вероятно в този аспект
съществена роля има и обстоятелството, че негативният (черният)
пиар винаги е по-интересен от позитивния (вж. Маринов 2003).
В демонизирането медийната трактовка на негативното намира
своята екстремна проява. Създаваните от медиите демонични образи
изключително ефективно формират и поддържат отрицателни стереотипи както за отделни индивиди, получили статут на всеизвестна
личност, така и за цели социални групи, съществуващи на етническа,
религиозна, сексуална или някаква друга (малцинствена) основа.
Анализът в това изследване се прави върху материали от български вестници през първото десетилетие на ХХІ в. (списъкът на изследваните издания е посочен в края на статията в показалеца на използваните съкращения за източниците на ексцерпиран материал).

1. Какво говорят вестниците за демонизирането?
Самият термин демонизиране не е особено популярен в съвременния български печат. Среща се относително рядко и в относително
За основните критерии за новинарска стойност вж. основополагащия
труд на Галтунг, Руге 1965; срв. също коментара на Фаулър 1993.
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еднообразни употреби. Най-обичайно е използването му в политическата сфера – в речта на отделни политици и на журналисти, пишещи
на политически теми. Ето три типични примера с такъв тип употреби по адрес на политически формации: „СДС имал предизборен план
за демонизиране на БСП /з/“ (С/9.11.05); „Каква е причината за постоянното демонизиране на националистите, особено напоследък?“
(А/9.03.06); „Според Лютви Местан, зам.-шеф на ДПС, демонизирането на партията няма да реши проблемите на страната“ (Кл/24.01.10).
По подобен начин се говори за демонични образи и на определени изтъкнати личности от политиката, по правило партийни лидери и/или
фигури от висшите етажи на държавната власт, например за Жан Виденов, Стефан Софиянски, Волен Сидеров, Иван Костов, Сергей Станишев, Симеон Сакскобургготски, Фидел Кастро и др., срв.: „…Станишев или някой друг, набеден за демон…“ (ДТ/11.06.10); „Сидеров само
печели от излишното му демонизиране /пз/“ (С/8.09.06); „По същество
става дума за отказ от негласната линия на демонизиране на Жан
Виденов…“ (Дн/2.07.02). Само в единични случаи сред откритите материали се говори изрично за ролята на масмедиите в изграждането
на сатанински образ за политически функционер, срв.: „Защо образът
на Кастро постоянно се демонизира в западните медии?“ (Д/29.09.10)
или „ – Бяхте доста близък с Иван Костов. След толкова години как се
е променил, той все още е най-демонизираният политик./ – Не. Медиите го направиха такъв под влияние на определени политически кръгове. Костов не е никакъв демон, той е много добър администратор,
много добър държавник, но много лош политик“ (ДТ/18.07.09).
Втората област, във връзка с която се споменава за демонизиране,
е религиозната. Там под влияние на заплахата от радикалния ислямизъм се стига до ислямофобия изобщо, като негативите се прехвърлят
от политическия ислям върху исляма като религия. Ето една извадка от
изказване на Симеон Сакскобургготски по темата: „Демонизирането
на исляма, и то безогледно, е абсурд, защото може да се говори така и
за всяка друга религия“ (Кл/28.01.08).
Медийното демонизиране е коментирано и по отношение на лица
от подземния свят, при това с отбелязване на ролята на самата аудитория в този процес и на негативните му ефекти върху общественото
мнение, срв.: „Ясно е – отрицателните герои имат запазено място в
Със знака /з/ се отбелязва заглавие; /пз/ отбелязва подзаглавие, а /нз/
– надзаглавие.
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медиите, защото обществото изпитва неистово любопитство към
всичко, свързано с тях. Колкото по-реалистичен е образът им, толкова
по-адекватна ще е оценката на хората и по-малък рискът за героизиране или демонизиране“ (24ч/29.09.09).
Терминът се среща и по други актуални поводи – например
разнопосочните настроения спрямо функционирането на съдебната
система у нас и лансираните в средствата за масова комуникация негативни нагласи към дейността на БАН: „ – Защо се демонизират адвокатите в България?/ – Демонизирането на колегията е резултат
от необходимостта да се оправдаят грешките на прокуратурата…“
(ДТ/16.06.10); „Лоши интереси демонизират науката /з/“ (Д/9.03.10).
Еднократно е регистрирана употреба на термина демонизиране и
по отношение на определена категория хора, съвсем встрани от политиката, религията, професионалната реализация или социалната стратификация: „Ванкувър забранява пушенето в парковете и на плажа /з/,
…Недоволните от забраната смятат, че непушачите няма как да бъдат подложени на пасивно пушене на открити места и че в защитата
им от пушачите се стига до демонизиране на любителите на тютюна“ (Дн/21.04.10).
Макар и в редки употреби, терминът демонизиране е с напълно
ясна семантика в българските печатни медии, а регистрираните поводи
за използването му недвусмислено сочат, че процесът засяга фрагменти от действителността, които са с подчертана актуалност и важност за
съвремието.

2. Основни обекти на масмедийно демонизиране в българските вестници
Политически партии и лидери
Ако се съди от цитираните в предходния раздел примери, като
очаквани обекти на демонизиране в българската политическата сфера
се очертават три формации – БСП, Атака и ДПС. Наблюденията върху
изследваните вестници потвърждават това очакване, но при ясна градация на демонизирането на партиите в посочения ред.
2.1.1. По отношение на БСП като че ли е по-справедливо да се
говори само за елементи на демонизиране, и то не особено интересни,
доколкото в печата се регистрират множество критики във връзка с
нейното пребиваване във властта през последните години, но приписваните плашещи черти са свързани не толкова с настоящето, колкото
с миналото, от една страна, и с партньорството с ДПС, от друга. Най-
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често БСП е обвинявана, че е наследник на комунистическа партия и
е носител на всичко лошо, свързано с идеите на комунизма и практиките на социализма; вменява ѝ се вина за настоящата криза; упреквана
е в бездействие и неизпълнение на европейските изисквания, особено
във връзка с усвояването на различни фондове; обвинявана е в толериране на корупционни практики и т. н. Следващият цитат синтезирано
представя най-обичайния аспект от частичното демонизиране на БСП:
„…шефът на ГЕРБ в ЕП Андрей Ковачев… посочи, че страната ни е
изостанала в стандарта си на живот заради ‘комунистическата номенклатура’. По думите му по време на прехода ‘тя е предала властта
в ръцете на своите синове и внуци’ “ (Ст/19.05.10).
Останалите две партии обаче са с доста разгърнати демонични
портрети.
2.1.2. По отношение на Атака например могат да се изброят
поне следните черни черти: семейственост, шуробаджанащина, вождизъм, шутовщина, позьорство, склонност към скандали, хулиганско поведение, език на омразата, религиозна и етническа нетърпимост, ксенофобия, хомофобия, расизъм, краен национализъм (фашизоидност).
Показателно е при това, че в изричното изтъкване и мултиплициране
на изброените черти равностойно участват вестници от целия медиен
спектър: централни и регионални, леви и десни, партийни и непартийни, сериозни и жълти. Ето една поредица от илюстрации за тиражираните нелицеприятни характеристики на членовете и привържениците
на партията: „…в ‘Атака’ цари шуробаджанащина, тя е партия от семеен тип“ (Ст/8.11.09); „В ‘Атака’ е страшно. Там можеш да откриеш
всичко – педофили, скандалджии, биячи. Това е хайката, която сам
Волен си нае преди изборите…“ (Ст/10.02.06); „На сборище на футболни
хулигани приличаше вчера съдебната зала, където трябваше да се гледа делото срещу лидера на ‘Атака’ Волен Сидеров и съпругата му. Около
40 атакисти дойдоха нахъсени за схватка“ (С/8.05.08) и т. н. Много
по-негативно е обаче отношението към идеологията на Атака. Ключов
момент тук е обвинението в екстремизъм – или десен, или ляв, фиксирано в дефиниции като „крайно дясната ултранационалистическа
партия“ (Д/26.10.06) и „крайно лява политическа сила“ (К/14.05.07),
чийто национализъм се определя като „агресивен“ (Д/29.05.06) и „войнстващ“ (Дн/31.10.06). Срещат се и разгърнати описания от типа: „анЗа демонизирането на партия Атака чрез различни стигми вж. и Димитрова 2009: 221–225.
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тиромска, анти-ДПС, антисемитска, ксенофобска и антиевропейска формация“ (Ст/23.06.05). В същите аспекти българските вестници
цитират и чуждестранни източници, например: „расистката и крайно националистическа партия“ – в. „Миллиет“ (С/2.06.06); крайнодясната ‘Атака’ “ – агенция АПА (Ст/24.10.06); „българското ксенофобско и националистическо движение“ – в. „Юманите“ (Ст/4.06.05).
По сходен начин се разгръща и сатанизираният портрет на лидера на партията. Ярък негативен щрих е например скандалното му поведение, срв.: „Владимир Дончев: Мразят депутатите заради хулигани
като Сидеров /з/“ (24ч/21.04.06). Многократно повтарящ се мотив е и
невротичността на Волен Сидеров, визирана в диапазона от „неуравновесен човек…“ (Д/20.10.06) до „параноята на Волен“ (С/8.09.06). Понякога внушението за параноичност (дори налудничавост) е представено
от по-общата метафора на болестта, например в нашумелите прякори
„Болен Сидеров“ (24ч/16.10.09) и „Болен Лидеров“ (С/24.10.06).
Централно място в демоничния портрет на Волен Сидеров заема типичният за изказванията му език на омразата, регистриран в
„хомофобски речи“ (С/4.09.06); „ксенофобски изцепки“ (Н/19.10.06);
„нацистки изстъпления“ (Д/15.08.05). Волен Сидеров най-общо се характеризира като „ритор на враждебната реч“ (Д/19.10.06), а начинът
му на говорене редовно се сравнява с крясък, срв.: „Крясъци на Волен
огласиха Околчица /з/“ (М/2.06.09) или „С бясна ярост и дивашки крясъци Сидеров насажда злоба и ненавист между хората“ (Д/20.10.06).
Оттук и честите сравнения с крайно десни или крайно леви политически фигури със световна известност, например: „българския фюрер“
(Ст/18.08.06); „Доган: Волен се прави на Мусолини /з/“ (Ст/13.03.06);
„българският вариант на Льо Пен“ (Д/26.10.06).
2.1.3. В още по-черни краски е изпълнен медийният портрет на
ДПС, защото в този случай се активизират плашещи представи не само
от миналото, но и от настоящето. И, за разлика от случая с Атака, приносът на отделните печатни издания към демонизирането на ДПС е
доста различен – очаквано най-активни в очернянето са вестниците
с откровена политическа зависимост и с националистичен уклон. От
друга страна, тук ясно могат да се отбележат степени на демонизация,
като се почне от характеристиките „етнорелигиозна турска партия“
(Д/15.08.05) или „етноформация“ (НЗ/27.03.07), през твърденията за
„тотален политически монопол“ (Д/20.01.05) върху българските турци и тяхното „капсулиране и отчуждаване“ (Дн/29.10.08) и се стигне до
практиката на ДПС да „кадрува на етнически принцип“ (А/22.11.05) и
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да изгражда феодални крепости, срв.: „Крепост като Кърджали – гордост за феодализма /з/“ (ДТ/14.03.06). Функционерите на ДПС, които
властват във въпросните крепости, се характеризират като политически „Паши и бейове от ДПС…“ (А/24.04.06); „догановите башибозуци“
(А/6.03.09), но също и като еничари или османци. Наред с метафорите,
отпращащи към плашещия спомен за османското владичество, се използват и метафори, насочващи вниманието към настоящето. Много
активна е например метафората „мафия“ във фрагменти като „турската мафиотска клика на Доган“ (А/17.03.06); „отровната мафиотска
паяжина, наречена ДПС“ (НЗ/28.10.08); „ДПС най-общо действа на
принципа на Коза ностра“ (С/6.06.06) и мн. др. Идва ред и на изразителните метафори „преяждане с власт“ и „обръчи от фирми“, срв.:
„Обществото свързва Движението за права и свободи с преяждането
с власт и политическа корупция“ (ДТ/1.09.10); показателно е и твърдението, че ДПС е „обрасло като черноморска мида с фирми и фирмички, които се отчитат в централата на ‘Стамболийски’ 45 (или в
боянския сарай)“ (С/21.04.06). Политическата философия и практиките
на ДПС се оценяват като „плячкаджийски“ (НЗ/14.04.08). Говори се и
съвсем общо за „икономическите престъпления на ДПС“ (А/22.06.09).
В същия аспект Ахмед Доган се характеризира като „един от водещите
ни политически бизнесмени“ (С/13.11.07).
Следващо стъпало в демонизирането на ДПС е тиражирането
на изказвания за противоконституционния и антибългарския статус
на движението, в които фигурират стигми от типа „антибългарска“
(Д/23.08.05); „българофобска“ (А/30.01.06); „антиконституционна
партия“ (А/24.03.06). Антибългарската същност на ДПС се внушава и
чрез конкретни истории, например под заглавия като „ДПС в шуменско
село подмени трикольора с парцали /з/“ (А/4.03.09). Още по-страшна е представата, че всъщност „Доган е господарят на България /з/“
(Ст/5.06.07), че ДПС не само е партия на турския етнос, но „защитава позициите на Турция“ (Дн/25.04.07) и „турцизира страната ни“
(Кл/5.11.09). По тази линия лесно се стига до въпроса „Как да спасим
България от потурчване? /з/“ (НЗ/25.09.07) и до характеризиране на
ДПС като „турската пета колона“ (А/8.01.08) или като „агентите
на Анкара“ (А/6.03.09), дори като „пряк наследник на терористична
организация“ (А/7.11.09). Говори се директно за „подривната и шпионска дейност на ДПС“ (НЗ/4.02.09). Продължение на тази линия е
свързването на ДПС с ислямизма, редовно практикувано във вестник
„Атака“, но намиращо прием и в отделни други издания, например

202

Елка Добрева

чрез преки квалификации като „ислямистите на ДПС“ (А/8.11.05);
срв. още: „Ислямисти оскверниха национални светини и на Трети
март /з/“ (А/6.03.09) – имат се предвид представители и симпатизанти на ДПС.
Безспорно свързването на ДПС с ислямистката заплаха, надвиснала над целия съвременен свят, е най-черният щрих в демонизирания
медиен образ на движението. През последните години обаче се забелязва една може би не толкова глобална, но определено плащеща линия
в обрисуването на ДПС. Става въпрос за откровеното криминализиране на движението чрез свързването му с груби закононарушения. Членове и симпатизанти на ДПС са обвинявани например в документни
измами, уреждане на поръчки, облагодетелстване на свои хора и пр.
Тези общи упреци често се подкрепят със съобщения за конкретни
осъдителни деяния. Следният фрагмент например отпраща към много нашумял през 2010 г. случай: „Не 1,5 млн., а близо 2 милиона лева
е прибрал лидерът на ДПС Ахмед Доган като консултант. Точната
сума е 1 955 830 лв., или 1 млн. евро. Тя е платена по четири договора
за изграждането на хидроенергийни проекти… Комисията за борба с
корупцията се сезира на 25 март заради медийни публикации, че Доган
е взел грандиозен хонорар около изграждането на хидрокаскадата ‘Цанков камък’ “ (Ст/30.07.10). Друга редовно тиражирана връзка на ДПС е
с незаконната сеч, например под заглавия като „Кмет на ДПС изсякъл
горите в Котел и избягал в Германия /з/“ (А/15.09.09) или „ДПС дирижира незаконната сеч в горите на Велинград /з/“ (А/25.07.07). Незаконните заменки също не остават незабелязани от медийния обектив:
„Приближени на ДПС пак се уредили със заменки /з/“ (А/25.03.09).
Още по-страховита обаче е линията, която свързва ДПС с углавни престъпления. Това засега е запазена марка на вестник „Атака“, но
публикациите от този вид са многобройни. При това винаги информацията, криминализираща ДПС, се съобщава още в силната текстова
позиция на заглавието и задължително се повтаря буквално или чрез
парафраза във вътрешността на материала. По такъв начин безпроблемно се осигурява силен ефект върху читателя. Ето две характерни
илюстрации за този аспект от демонизирането на ДПС: „Пиян общинар на ДПС премаза баща на две деца /з/“ (А/21.04.09) или „Човек на
Доган простреля български лесничей /з/“ (А/23.11.06). Връзката с ДПС
се изтъква дори и в случаи, когато е опосредствана чрез други лица,
например: „Син на ДПС-активист изнасили момченце в шести клас
/з/“ (А/8.05.07); „Камион на ДПС уби 18-те /з/, Бащата на шофьора и
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собственик на фирмата превозвач Бедри Алиев Мурадов (58) е член на
Движението за права и свободи“ (А/9.12.06).
2.2. Етнически малцинства
2.2.1. Безспорно сред етническите малцинства в България найсилно демонизирани в медиите са ромите. Приписването на сатанински черти на този етнос разбира се не е само български патент (вж.
напр. анализите на Ругери 1999 за гръцката преса и на Чешмеджиева
2009 и 2010 върху материали от британски вестници). Що се отнася до
наблюдаваните в това изследване български печатни издания, могат да
се опишат цяла редица „рубрики“ на ромското демонизиране.
Първата линия е представянето на ромите като основна демографска заплаха за българите. В някои случаи твърденията са в почти
неутрален тон, срв.: „Ако се вярва на Цветелин Кънчев, не е далеч времето, когато необразованите цигани ще станат повече от българите“ (К/29.01.05), но неутралният тон и фактът, че се публикуват в
авторитетно издание, допринасят за твърде сериозното звучене на подобни съобщения. В други случаи обаче драматичността на ситуацията се експлицира чрез директно ословесяване на заплахата, например:
„Българският етнос е заплашен от асимилация /з/, Преди да изчезне
демографски, най-толерантната нация в Европа доброволно се циганизира /пз/“ (А/4.01.06); „Иде демографска катастрофа! /з/, Тревога!
Ние сме в демографска катастрофа и през 2050 г. в България ‘българите ще са екзотично малцинство’…“ (ДТ/13.05.10) и т. н. Понякога
демографската заплаха от страна на ромите се преосмисля дори като
основание за тяхното различно третиране, срв.: „Циганите се увеличили с 60 000 /з/, …затова демографската стратегия на правителството не трябва да помага на всички“ (Тф/9.03.06).
Проблемът с високата раждаемост много често се свързва с друг
проблем – ранните раждания. По този въпрос всички вестници бият
тревога, като в много случаи съобщенията по въпроса съдържат и
изрично изградената опозиция ние, българите – те, ромите, срв.: „В
сливенската болница 177 непълнолетни са родили тази година /з/, …
По думите на лекарката всички невръстни родители са от ромски
произход, малолетни българки няма“ (Дн/27.10.09); „14-годишна перничанка с второ бебе на ръце /з/, …14-годишната майка е от ромски
Повече информация по въпроса за демонизираните медийни образи
на партии и лидери в българския печат вж. в Добрева 2010.

Има и други изследвания върху негативния образ на ромите в българския печат – вж. напр. Добрева 2009: 218–246; Пройкова 2003 и 2004.
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произход. Ранната възраст на забременяване е характерна за етноса.
…сред перничанки се наблюдава обратната тенденция – те раждат на
все по-късна възраст, между 32 и 35 години“ (ДТ/15.02.10).
Ранните раждания естествено се свързват с ранните женитби, които в очите на българите слагат поредното черно петно върху образа на
ромската общност. Повечето информации са издържани в полуосведомителен-полукритичен тон и звучат особено убедително, ако са приписани на авторитетен източник, например: „На 10 години най-рано се
женят ромите у нас. Това сочат данните на последното проучване на
института по социология към БАН. 74 процента от ромите над 10 г.
имат партньор, а на 16 г. най-често се започва съжителство без брак“
(М/28.06.10). В много случаи обаче осъдителното отношение е изрично показано, както свидетелстват следните наративно-коментарни заглавни комплекси отново от вестник „Монитор“: „Мургавите женихи
вземат по-малки невести, защото са девствени /нз/, Погнаха роми
заради непълнолетни булки /з/, В Пазарджишко ги благославят по каноните на шериата /пз/“ (М/17.04.09); „Свекърът побеснял, като разбрал, че снахата не е девствена /нз/, Роми се биха заради млада булка
/з/, Ако не я вземеш на 13 години, не е честна, твърдят местни цигани
/пз/“ (М/25.06.10). Още по-остри са реакциите по повод на купуването
на булки, както и във връзка с честите отвличания на ромски момичета, обичайно съпровождани и с насилие, срв.: „Цигани отвлякоха
булка и пребиха родителите ѝ“ (А/12.11.09). Не липсват и материали
от типа на следния, но те трудно могат да разрушат твърдо установения
в българското съзнание негативен стереотип по въпроса: „Близо 70 на
сто от ромите не одобряват широко разпространената патриархална практика в общността за ‘купуването’ на булки, дори в случай, че
момичето е девствено…“ (Я/5.07.10).
Ранните женитби, ранните бременности, а дори и свръхвисоката
раждаемост обаче остават на по-ниско стъпало в процеса на демонизиране на ромите в сравнение с темата „отглеждане и възпитание на децата“. Тук вниманието се фокусира върху пет основни проблема. Първият е визиран в съобщения от типа „Ромки масово изоставят бебета
в Сливен /з/, Само през последните два месеца 16 новородени са били
изоставени от майките си“ (ДТ/17.05.10). Но има и по-лошо: „Ромка
захвърли бебето си на бензиностанция“ (А/24.09.09). Вторият проблем е свързан с неполагането на необходимите грижи за децата. Съвсем обичайни за всички вестници са новини като „Роми изоставиха
дете с пневмония в болница /з/“ (ДТ/1.04.10) и „Влак премаза 2-годишно
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цигане, оставено без надзор /з/“ (А/24.01.09). Често (особено във вестник „Атака“, но и в други всекидневници) се съобщава и за родителско
насилие над ромски деца, дори за случаи с фатален край, срв.: „Циганин
строши черепа на доведения си 3-годишен син /з/“ (А/1.02.10) или „Бебе
на роми почина след побой /з/“ (24ч/26.01.10). Четвъртият проблем
от тази група е свързан с продажбата на деца. По него има критична
маса съобщения и това съвсем определено етнизира явлението, така
че дори когато не е изрично обявен произходът на деятелите, той лесно
се отгатва от читателя. Но обикновено още в самото заглавие или поне
в първото изречение на текста се съдържа етнически квалификатор,
срв.: „Роми изнасят бременни за Гърция /з/, Обещавали им по 6 хил.
евро за уредено дете /пз/“ (М/24.07.10); „БГ роми осъдени за трафик на
бебета в Италия /з/“ (Ст/30.09.10); „Семейство роми от плевенското
с. Буковлък продали 6-месечната си внучка за 1350 лв. тайно от майка ѝ“ (24ч/23.10.09). И петият проблем е доста сериозен. Става дума
за злоупотребата с деца – експлоатацията им като просяци, джебчии
и проститутки, но и продаването им като роби, срв.: „Роми изнасят
децата си за сексробини и просяци /з/“ (М/11.10.04); „…циганско семейство от с. Горна Митрополия, които продали двете си малолетни
момичета – съответно на 12 и 14 г. за развратни действия, принудителен труд и кражби в Хърватия и Великобритания“ (А/16.11.09);
„Българи във Франция арестувани за детска проституция /з/, …етнически роми… обвинени, че са принудили осемте си деца да работят
като улични проститутки в Бордо…“ (24ч/21.05.10) и др.
Коментираните дотук черти на общността пряко се свързват с
относителната необразованост и нищета на ромите, която в очите на
българите ги прави „декласирани и лумпенизирани“ (Дн/1.09.04), „социално деградирали“ (ДТ/17.02.06). Битът на ромите неизменно се свързва с представата за гето, описвано в медиите с много цветиста лексика,
в която влизат например единици от следния тип: коптори, порутен
бордей, (незаконни) бараки, съборетини, цигански катун, обор, нечистотии, сметище, бунище, боклук, помияри, мишки, бълхи, въшки, отходни води, фекалии – най-общо казано, мизерия и мръсотия, поради
което словосъчетанието мръсен циганин е станало устойчиво. Връзката гето – болести също е напълно очаквана, срв.: „Туберкулоза вилнее в циганските квартали в Бургас /з/“ (А/7.01.10); „Гетата ‘горят’
от туберкулоза, жълтеница, сифилис и други зарази…“ (А/26.01.09);
„Овладяха морбилито, 95% от болните – цигани /з/“ (ЧМ/21.09.10).
В аспекта на връзката роми – болести се практикува и още нещо – в
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състава на съчинителни конструкции ромите се равнопоставят с други
групи хора (обособени не на етнически принцип) и изрично се квалифицират като рисков контингент, рискова или уязвима група, при което в изброяването липсва каквато и да била друга етническа общност,
срв.: „Още 18 неправителствени организации ще работят за борбата със СПИН /з/, …уязвими групи – лица, употребяващи инжекционно
наркотици, проституиращи мъже, хомо- и бисексуални мъже, както и
роми“ (Дн/22.09.10). Това по специфичен начин стереотипизира връзката ромски произход – опасни заболявания.
Плътни черни краски в демоничния портрет на ромите внасят и
внушенията за нецивилизованост, които са съвсем обичайни при описанията на групи роми с квалификациите тумба, банда, тайфа, тълпа, шайка, глутница, племе, пълчища и пр., както и чрез сравненията
с хуни или вандали. Това най-често се случва в съобщения, поставящи
акцента върху тормоза, който ромите упражняват върху останалите
български граждани (респ. върху хора от съответна друга народност,
ако става въпрос за чужбина), основно с мръсотията и шума около себе
си, но и с постоянната заплаха от кражби и насилие. Трайна черта в
социалнобитовия портрет на ромите внася и метафората „паразит“,
която се свързва главно с неплащането на сметки за ток и вода и невнасянето на данъци и здравни осигуровки, с незаконното заселване, с
редовното пътуване без билет във влакове и в градския транспорт, но
и с осигуряването на незаслужени привилегии (в очите на българите)
на ромите от страна на множеството ромски фондации в страната и извън нея. На тази основа се появява квалификацията „мургави авантаджии“ (Тф/19.09.05). Идеята за паразитирането на ромите разбира се
звучи най-достоверно, когато зад нея стои авторитетен източник и/или
когато се съотнесе изобщо с ромите, не само с българските, например:
„Депутатът от АТАКА проф. Станислав Станилов: Циганите паразитират във всички държави /з/“ (А/6.07.06).
Най-черни са обаче краските, свързани с проблема престъпност – дотолкова, че изразите ромска (циганска) престъпност, ромски
(цигански) престъпления и дори ромски (цигански) терор отдавна вече
са идиоматизирани и слагат неизличимо клеймо върху общността. Във
вестниците от наблюдавания период има цели статии, а дори и поредици от анализи, посветени на проблема. Подобни материали зачестиха особено след проблемите с роми имигранти през 2009 г. в Италия и
Холандия и през лятото на 2010 г. във Франция, което европеизира географията на ромската престъпност и насърчи пишещите във вестни-
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ците да поставят въпроса в прав текст. Ето една типична илюстрация:
„Можем ли да спрем омразата между етносите /з/, Нека си го кажем
направо – ромите са остър, болезнен, тежък проблем за България, а
и за Европа… въртят алъш-вериш с малолетни невести или просто
ги забременяват извънбрачно (естествено никой досега не е наказан за
фактическите изнасилвания), крадат, просят, тероризират съседите
си, бият, убиват… Отказът от правосъдие, маскиран зад празните
дрънканици за нарушените права на малцинствата и за расовата сегрегация, безсилието или нежеланието на полицията да се справи с безбройните всекидневни кражби, безразлично наблюдаваната търговия с
хора, раждането на деца от деца, попълващи мизерните детски домове, армиите просяци и джебчии са позор за съвременната демокрация“
(ДТ/8.05.10). Публикациите от този вид са много. Впечатление обаче
прави не само разгърната аналитичност и търсенето на дълбоките причини, стоящи зад ромската престъпност, но и опитът за диференцирано отношение към ромите. Публикуват се вече (за разлика от предишните години) материали, в които изрично се говори за различни ромски кланове и фамилии със свои специфики. Например под заглавие
„620 000 000 печелят ромските кланове “ вестник „24 часа“ информира
за клановете на гурбетчиите, които имат „неприятния навик да се заселват на големи групи в катуни на твърде необичайни за културния
европеец места“, но „не са от активния мургав контингент – тоест
металните шахти, жиците и портфейлите на населението около катуна обикновено остават непокътнати“; друго е положението с калдарашите (кардарашите), които са „най-богатите ромски кланове“ и
са „от малкото успешно социализирани цигани у нас“, живеят в огромни къщи – „задължително с мутробарокови орнаменти“, возят се в
мерцедеси „колкото панелна гарсониера“ и пращат децата си да учат в
чужбина, но затова пък контролират „най-успешния бизнес в бранша –
джебчийството, просията и проституцията“ (24ч/10.09.10).
Трябва обаче да се отбележи, че въпреки изобилието от аналитични материали, които дават някакви обяснения за престъпността
сред ромите и се опитват да прокарат идеята, че те не са абсолютно
монолитна и еднородна общност, че има различни роми, както има
различни българи или французи, остават валидни два факта: първо,
Внимание заслужава и дългата серия анализи на вестник „Капитал“,
посветена на ромската престъпност под заглавие „Ромите и престъпността:
полицейска статистика и реалности“ – част 1 (К/19.02.07), част 2 (К/26.02.07),
част 3 (К/5.03.07), част 4 (К/12.03. 07), част 5 (К/19.03.07 и част 6 (К/26.03.07).
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масирана престъпност с ромски източник е налице; второ, в останалите материали, посветени на темата (а те са несравнимо повече), етническата принадлежност на престъпника с ромски произход систематично
се посочва, дори многократно, като същевременно се натрапва впечатлението, че всички роми са еднакви (за тях редовно се говори като за
ромите или циганите, често и с много обидна лексика). Така се стабилизира стереотипът, че всеки човек с ромски произход е (потенциален)
престъпник.
Какви престъпления се вършат от роми?
Роми купуват и продават гласове по изборите.
Явлението е толкова познато, че съобщенията за него в предизборни периоди изглеждат напълно еднотипни и дори банални – интерес може да предизвика единствено променящата се цена на ромския
глас и евентуално личността на купувача, срв.: „Храна срещу гласове са раздавали на роми в Силистра /з/“ (ДТ/21.06.09); „ДПС масово
купува ромски гласове в Пазарджишко /з/“ (Дн/5.07.09); „Скандален
филм, който показва как кметът на Сливен Йордан Лечков пазарува цигански гласове за по 5 лв,. излъчи френската телевизия ARTE“
(М/26.05.09) и т. н.
Роми крадат: метали, капаци на шахти, кабели, жици, релси,
локомотивни колелета, чугунени радиатори, кофи за смет, църковни
камбани, осветителни стълбове, менгемета, тухли, керемиди, овце,
агнета, коне, ракия, вино, цигари, грозде, череши, зеленчуци, колбаси,
мобилни телефони, пари – всичко. Но има и по-екстравагантни кражби. Ето няколко примера с датировка 2010 г.: „Опоскаха казармата в
Радомир“ (Ст/29.01.10); „Роми обезкостяват самолети паметници
/з/“ (М/26.02.10); „Роми задигат цял мост /з/“ (24ч/1.09.10); „Като в
истински уестърн роми атакуваха посреднощ склада на Операта в
Пловдив… апашите задигнали 30 метални меча и 3 бронзови свещника“ (24ч/9.03.10).
Разнообразието на крадените обекти в съобщенията във вестниците редовно се съпровожда с разнообразие на глаголите, описващи
съответни действия: крадат, обират, гепят, свиват, грабят, задигат,
отмъкват, влачат, тарашат, изтърбушват, опоскват, оглозгват,
ошушкват, разкостват, преджобват, щурмуват, атакуват, вземат
на абордаж, с характерна употреба на огрубителна лексика, включително и с некнижовен произход. Същото важи и за съществителните, назоваващи вършителите на кражбите: крадци, джебчии, обирджии, апаши, бандити, разбойници, наглеци, хуни, вандали, варвари. Говори се,
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че с кражби на метали например се препитават „цели ромски фамилии“
(Я/26.05.10) и че в кражби и обири непрекъснато са замесени и съвсем
малки деца, срв.: „10-годишен циганин успя да ограби възрастна жена
в Смолян… Невръстният крадец отмъкнал 3 хил. лв., както и стар
гердан, обшит със 7 златни монети…“ (А/16.02.09). Но има и друга особеност: „Законът безсилен пред малолетните роми /з/, Малолетните
джебчии от ромски произход създават най-големи проблеми на полицията. ‘Дори да ги задържим, по закон ние трябва да ги върнем при семействата им в провинцията. Познайте като го направим това, дали не се
връщат още на следващия ден’, коментираха разследващи“ (М/20.07.10).
Редовно се съобщава и за кражби на български роми в чужбина, както
е например в истории от следния вид: „Шестчленно семейство български роми заработили около 100 000 британски лири, като преджобвали
пътниците в лондонското метро и градския транспорт, съобщи The
London Evening Standard…. Те превели парите в България, където ги завъртели чрез сделки с недвижими имоти“ (ДТ/5.05.10). За равновесие
и успокоение, че проблемът не е само наш, се публикуват подобни истории и за румънски роми, например: „Роми от Румъния пратили 168
джебчийчета в Лондон /з/“ (ДТ/9.04.10). Но, от друга страна, се срещат
и тревожни заглавия с национален адрес като например „Роми ликвидират село“, под което се чете следната информация: „Кой ще надвие в
едно българско село? Малцинството, което краде, граби и заплашва, или
мнозинството, което от години живее в страх, залоства се и се крие зад
каменните дувари на опосканите къщи. Дилемата е пред шуменското
село Преселка…“ (ДТ/2.07.10).
Някои видове кражби – например джебчийството и кражбите на
метални предмети – са дотолкова етнизирани, че ако в публикацията
не е указан произход, автоматично при рецепцията читателят привнася очакваното етническо обозначение. От друга страна, в много случаи
за авторите на публикациите (както и за източниците им) произходът
на крадеца е неясен. Тогава лесно се прави предположение, че е ром, например по следния модел: „Откраднаха 8-метров мост от парк ‘Рила’
/з/, …От съоръжението… са измъкнати обикновена релса, дълга 8,50
м, и още една т-образна с размери 6,50 м на 0,14 м. ‘Кражбата не е дело
на тукашни… Най-вероятно роми от Дупница са задигнали металните релси’, тюхкаха се в селото“ (24ч/5.04.10). Добро медийно поЗа приписване на етничност при неизвестен деятел съобщава и К.
Ругери с оглед на медийното представяне на ромите в гръцкия печат ( вж.
Ругери 1999).


210

Елка Добрева

критие намери и случай, в който разсеян шофьор, забравил портфейла
си на бензиностанция, заподозря завръщащи се от Франция роми в
кражба. Ето част от публикация, разказваща за неприятното недоразумение: „Таксиджия набеди в кражба ‘френските’ роми /з/, …Докато
Севдалина Алексиева с трите си деца се опитваше да натовари багажа
си на кола на фирма ‘Ласия’, Милен Донков от фирма ‘Паралел’ блокира
конкурентната кола, крещейки, че е обран от ромите“ (Ст/26.08.10).
Подобно привнасяне на етничност се предприема и в съобщения
за други типове престъпления с реално неизвестен извършител. Ако
обаче става въпрос за предположение, че роми участват в телефонни
измами от типа „Ало, синът ти е отвлечен, дай 2 бона, за да го пуснем, казва гласът от слушалката /пз/“ (М/7.09.08), предположението
за ромско авторство ще бъде във висша степен оправдано. Защото, по
сведения на вестниците, „Нова измама жили наивници по телефона /
з/, Роми от Горна Оряховица държат бизнеса с мнимите обаждания
/пз/“ (М/7.09.08) или „Циганин е отмъкнал 10 хил. лева от 83-годишен
старец по познатата схема за телефонни измами, съобщиха вчера
от полицията в Ловеч /пз/“, А/23.04.10). Дългоочакваната развръзка
също е обект на медиен коментар: „Арест за шестима ‘Телефонисти’
/з/, …Призори вчера маскирани полицаи… отвели четирима роми…
Смята се, че само в пловдивско бандата е завлякла към 30 000 лева.
В Града на тепетата били заловени двама таксиджии, работили за
горнооряховските роми“ (ДТ/16.06.10); „Удариха столицата на ало мафията /з/, …200 ченгета завардиха призори кръстовища и къщи на
ромските барони и техните помощници… и преобърнаха 41 къщи на
‘телефонисти’…“ (24ч/15.07.10).
Роми бракониерстват: бракониерстват, секат, изсичат, обезлесяват, оголват, извършват незаконна сеч, опустошават, опоскват,
налазват гори, паркове, резервати.
По отношение на незаконната ромска сеч не е нужен особен коментар, защото явлението е общоизвестно от огромния брой публикации по темата. Ето няколко типични примера със заглавия, които в сбит
вид „разказват“ съответната история във вестниците „Атака“ и „Монитор“: „Роми секат на поразия в резерват ‘Купена’ /з/“ (М/27.08.09);
„Роми изсичат Света гора /з/“ (М/13.03.10); „Цигани бракониери изсякоха цяла гора край Омуртаг /з/“ (А/14.04.09); „Роми изсякоха тополова гора в Добрич /з/“ (М/13.04.10). Друг аспект на бракониерството,
свързан с ромите, е незаконното събиране на билки, гъби и плодове в
защитени зони и резервати. Един пример от тази категория е достатъ-
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чен: „ППС: Цигани опустошават Витоша /з/, Тълпи налазили защитени зони заради горски плодове /пз/“ (Ст/25.08.10).
Роми вандалстват: разбиват, трошат, потрошават, помилат,
смилат, разкостват, обезкостяват, разграбват, рушат, унищожават, ликвидират и т. н.
И в този аспект има етнизирани престъпления – например нападенията над влакове не с цел кражба, а с цел разрушение, поради
което заглавия от типа „Цигани пак потрошиха с камъни влака София – Перник /з/“ (А/8.04.09) са обичайни. По подобен повод е и публикацията „Вандали потрошиха стъкла на три влака за 30 мин. /з/“
(24ч/21.07.09), в която няма етнически показател, но едва ли някой читател би си помислил, че споменатите вандали не са роми. Други предпочитани обекти на разрушителни ромски набези са гробища, линейки и полицейски коли, срв.: „Роми потрошиха надгробни паметници
в парка на Лом /з/“ (А/24.01.09); „Ром троши патрулка, ченгетата му
пречели /з/“ (ДТ/23.07.09).
Етнизирано е също рушенето и разграбването на блокове и други
жилищни сгради. Публикациите по тази тема са много. За илюстрация
е достатъчен един пример във връзка с най-нашумелия случай: „Ямбол
пропищя от ромски блок /з/, …сградата изглежда така, сякаш е жалка
останка от руините в следвоенен Бейрут или Сараево… Първата
сензация с блока гръмна през 1993 г., когато в хола на апартамент на
втория етаж роми гледат кон. За изгорения паркет, за огнищата по
средата на стаите и за липсващата дограма, за кокошките в стаите
се говореше като за нещо обичайно“ (ДТ/24.03.09).
Роми упражняват насилие: нападат, бутат, удрят, ритат,
бият, млатят, нахвърлят се с юмруци, намушкват, наръгват, стрелят, гърмят, раняват, смилат от бой; нападат с тухли, камъни, пръти, дървени колове, тояги, сопи, ножове, брадви, бухалки, боксове, коси,
мотики, кирки.
Обичайни са нападенията на роми над полицаи, при това в много случаи набегът е съпроводен и с някакво друго осъдително деяние.
Обичайна мишена на ромски нападения са също пазачи и охранители
– причината обикновено е, че е направен опит да се попречи на ромите
да извършат нещо незаконно, срв.: „Пиян ром разби главата на полицай с тухла /з/“ (ДТ/30.08.10); „Цигани пребиха стражар при кражба
на дърва в Ямбол /з/“ (А/5.03.09); „Цигани пребиха с мотики и камъни
охранители на фирма в Димитровград /з/“ (А/25.04.09) и т. н. Жертви
на нападение стават и служители на електрокомпании, които просто
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изпълняват служебните си задължения, но по определени причини
роми виждат в тях врагове, например: „Жители на варненския ромски
квартал ‘Максуда’ са нападнали вчера служителите на Е.ОН България,
докато прекъсваха захранването на длъжници…“ (Дн/2.09.10). Много
често ромската агресия изригва и срещу лекари, медицински сестри
или шофьори на линейки. Причината в такива случаи обикновено е
недоволство от медицинското обслужване. Вместо да търсят правата
си по обичайния законов ред, някои роми решават да вземат нещата
в свои ръце. Вестникарските свидетелства за такъв тип ромско самоуправство през последните години все повече зачестяват. Ето няколко почти еднотипни примера: „Роми вилняха в Спешния център /з/“
(ЧМ/17.08.10); „Роми блокираха болница заради смърт на бременна /з/,
Тълпа разгневени близки обсадиха АГ отделението в Благоевград /пз/“
(М/4.08.10); „Пиян ром опря пищов в главата на медсестра от Спешното /з/“ (24ч/4.03.10) и т. н. Поради повторителността на инцидентите
от този тип някои заглавия дори няма нужда да се сменят, срв.: „Пияни
цигани пребиха лекарски екип в Плевен /з/“ (А/14.11.09) и „Пияни цигани биха лекари от болницата в Плевен“ (А/16.02.10). Съобщава се за
ромски самоуправства и в училищата, например: „Циганка с нож нахлу
в час и нападна класната на сина си /з/“ (А/27.01.09).
Обект на ромска агресия обаче стават и случайни хора, които или
се изпречват по пътя на ромите към някое злодеяние, или стават жертва на физическо насилие при опит за кражба. Но има и случаи, когато
обикновена забележка отприщва ромския гняв, срв.: „Роми бият пътник, казал им да не пушат в автобуса /з/, Надрусани с марихуана роми
смляха от бой пътник, дръзнал да им каже да не пушат в автобус №
309“ (ДТ/13.07.10). Жертва на насилие стават и деца, включително и
ромски: „Циганин преби бебето на приятелката си /з/“ (А/4.02.10).
Не липсват и информации за масови нападения на роми срещу
групи граждани. В тези случаи новините в медиите приличат на съобщения за истински военни действия. Емблематичен в това отношение
е случаят в софийския квартал „Захарна фабрика“ през май 2005 г., към
който ще бъде достатъчна само една препратка: „Роми, абитуриенти и
полицаи в масов бой след пиянски скандал /нз/, Цигански погром в квартал ‘Захарна фабрика’ /з/, 53-годишен профессор по история в кома след
мелето /пз/, …около 50 мургави… След пиянски скандал те нападнаха група абитуриенти и дошлите полицаи. Участниците в мелето се
замеряха с бутилки, счупени стъкла, камъни и пръти“ (М/25.05.05).
Но същото място е свързано и с други подобни случаи, за които вест-
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ниците също съобщават с подробности, например за „счупени носове
и рани по главата и тялото“ (С/9.06.08). Жертви на групови ромски нападения стават дори и деца, срв.: „Банда цигани са нападнали
и набили футболисти от детския отбор на ‘Берое’ “ (Ст/13.02.10). Но
не по-малко тревожно е, че в нападения участват и ромски деца, срв.:
„В Плевен мъж е пребит и ограбен от трима непълнолетни роми“
(Дн/22.08.07).
В описанията на ромските изстъпления срещу българи нападателите обикновено се характеризират като агресивни, разярени, гневни,
разгневени, развилнели се, настървени, бесни, побеснели, разбеснели се,
подивели, пияни, дрогирани, надрусани и т. н., най-общо – не на себе
си, не в нормален човешки облик. Самите сблъсъци се определят като
меле, война, битка, схватка, стълкновение, сражение, въргал, масов
бой, погром, кръвопролитие. Много характерно е, ако нападателят не
е само един, групата роми да се квалифицира с показатели за примитивност като тълпа, банда, тумба, глутница, орда и пр., като при това
често изрично се споменава подчертано голям брой участници. Това се
вижда и от вече приведените примери, но в други случаи се съобщава
за още по-сериозна многочисленост, например „Над 100 цигани се заканиха да леят кръв /нз/“ (М/3.05.07); „Тълпа от 200 цигани окупира
гимназията в Самоков /нз/“ (М/18.11.09); „300 цигани скочиха с брадви
и сопи на ченгетата в Ихтиман /з/“ (А/24.07.09); „Хиляда роми превзеха завод /з/“ (Ст/31.03.10) и т. н.
С цел на всяка цена върху ромите да се сложи стигмата „насилници“, понякога се тиражират като новини маловажни случки, които
никого не биха могли да заинтересуват и никога не биха придобили
статуса на новини, ако не бяха свързани с роми. Типичен пример е заглавието „Пиян циганин счупи пръста на полицай /з/“ (А/14.07.09).
От друга страна, към сатанинския портрет на рома насилник
значителен принос имат съобщенията за насилие сред самите роми.
Има информации за всякакъв вид сблъсъци – в семейството (между
съпрузи, между родители и деца, между братя и сестри), между съседи
и съкварталци, между непознати. Причините са най-различни – обида,
неплатен дълг, делба на имущество, съперничество за жена, ревност,
пиянски скандал за дреболии, спор по нищожен повод. Ето няколко
илюстрации: „Циганин преби бременната си жена /з/“ (А/17.11.09);
„Братя се клаха за моторна резачка /з/“ (24ч/22.02.10); „Ром намушка
съсед за 25 лева /з/“ (24ч/9.02.10); „Дуел за жена свърши с отхапано ухо
/з/“ (ДТ/27.04.10); „Ревнив ром запали любимата си /з/“ (ДТ/14.06.09).
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Има и множество публикации за масови сбивания и престрелки между роми. Случаите са най-разнообрази – от сблъсъци между случайно
срещнали се групи до дълготрайни фамилни войни. В много от примерите отново се срещат изрични показатели за масовост, нецивилизованост, и жестокост, срв.: „150 роми се биха с бутилки в Ихтиман /з/“
(М/1.11.04); „Разправия между роми е прераснала в клане в София…
В резултат на инцидента 27-годишен мъж е в тежко състояние след
удар с брадва в главата, а 42-годишен е с почти ампутиран крак…“
(Дн/18.09.10); „38-годишен мъж пострада при масов бой между роми в
Троян… побой между настървените роми…“ (24ч/13.07.10); „Два цигански клана се трепаха в Шумен /з/“ (М/24.08.06). Поводът за свадата
разбира се може да е и съвсем нищожен, срв.: „Бой на роми в тъмна
нощ /з/, Спор за паркиране в столичния квартал ‘Факултета’ прерасна в престрелка…“ (ДТ/15.07.09) или „Цигани заформиха масов бой
заради даден назаем колан“ (М/8.05.08). Дори от тези кратки фрагменти ясно личи, че медиите при всички случаи се стремят в детайли да
опишат първичните реакции и развихрящата се по най-малък повод
отмъстителна жестокост на роми по отношение на други роми. Ефектът от тези публикации е много мощен – те безпроблемно затвърждават впечатлението, че ромите по принцип решават всички проблеми чрез насилие и поради това е много вероятно те по природа да са
насилници. Ето един последен пример с характерна за представянето
на ромската агресивност лексика. Заглавният комплекс гласи „Роми
превръщат улици в бойно поле /нз/, Цигани си устройват вендети в
Карловско /з/, Войната в шарената махала в Христо Даново избухна
пак /пз/“ и въвежда метафорите „вендета“ и „война“, които създават
специфичен фокус за възприемане на информацията за описваните събития. Във вътрешността на текста следните изрази разгръщат заглавните метафори: фамилната война се разгоря наново; битката; ранени;
нападението; нападатели; бухалки; лопати; дървени колове; изпочупили стъклата; били пребити; счупен крак; травми; поредният епизод
от циганската война; бойно поле; намушкването с нож; близките му;
атакуваха; нападател; мелето; унищожени 4 автомобила, прозорци и
покъщнина; войната продължи“ (М/ 22.08.07).
Роми блудстват и изнасилват.
Най-отблъскващите черти в медийния портрет на ромите се
свързват с темите „блудства“ и „изнасилвания“. По тези теми медиите
не спестяват подробностите, включително и най-отвратителните, което слага поредната стигма върху общността. От страниците на вестник
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„Атака“ например читателите могат да научат, че циганин е изнасилил
„старица“ (А/19.05.09); „12-годишна в Шумен“ (А/19.05.09); „девойка във Видин“ (А/4.09.09); „сина си“ (А/27.05.09); „3-годишно момиче“
(А/18.11.09). Потресаващи истории се откриват и в други всекидневници. Най-силно впечатление правят случаите с блудство и насилие
върху малки деца. А тези случаи, оказва се, не са единични. Тук все пак
ще бъде цитирана само една фрапираща история: „Насилник към деца:
Първо ще боли, после ставате силни /з/, 17-годишен ученик е арестуван
за блудство и изнасилване на 3 деца в ромската махала в Гоце Делчев…
през цялото лято 11-класникът Мартин Йосифов примамвал комшийските деца в мазето на къщата си и се гаврел с тях“ (24ч/29.09.10).
Не по-малко отблъскващи от сексуалното малтретиране на деца
са груповите изнасилвания, за каквито пресата също предоставя солидно количество информация, дори и чрез самите заглавия, срв.: „Четири деца изнасилиха болна жена /з/, Групово изнасилване на страдаща от олигофрения 26-годишна жена от ромски произход извършили 4
непълнолетни нейни съседи“ (24ч/11.08.10); „Двама роми рецидивисти
отвлякоха, вързаха и изнасилиха седмокласничка в овощна градина в
покрайнините на София“ (24ч/7.10.09); „Изверги цигани се гаврят със
79-годишен в горнооряховско село /з/“ (А/22.05.09) и т. н., за да се стигне
и до следния случай: „Жена умира 16 дни след изнасилване /з/, Скандалното дело срещу двамата роми Ангел Атанасов и Ивалин Димов,
които м. г., пияни до козирката, похитиха своя роднина в с. Брестак и
я насилваха почти до смърт, ще продължи наесен“ (ДТ/21.07.09).
Роми убиват: отнемат живот, пребиват до смърт, убиват, погубват, трепят, претрепват до смърт, затриват, пребиват с камъни
(брадва, чук, тръба, кол, търнокоп, мотика и т. н.), колят, режат глави, обезглавяват, насичат, удушават, палят.
Информациите по темата са много; подробностите за упражнената жестокост – поразяващи. Причините: кражба, обир, измама, противозаконно отнемане на жилища, вражда. Срв.: „Крадци на метали
убиха шофьор на тир /з/“ (Дн/23.09.10); „59-годишен мъж пребит, удушен и запален от петима роми /нз/, Цигани убиха самотник, за да
му вземат апартамента /з/“ (М/8.10.05); „Пътят на черешите /з/, …
кървава трагедия, в която група роми отне живота на 46-годишния
пазач…“ (К/11.06.10) и т. н. Съобщава се и за убийства на етническа основа. Най-нашумелият случай е свързан с масовите погроми в квартал
„Захарна фабрика“ през май 2005 г. Ето едно напомняне за трагедията:
„АТАКА отбеляза една година от убийството на проф. Калоянов /з/,
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Панихида в памет на зверски убития на 23 май 2005 г. от цигани…
проф. Станимир Калоянов организира партия АТАКА вчера… Преди
година един от най-известните български историци беше убит с камъни от банда развилнели се цигани“ (А/25.05.06). Поводът за убийството, подобно на поводите за побои и наранявания, може да бъде и
съвсем нищожен, срв.: „Роми погубиха момче заради торба орехи /з/“
(ДТ/20.09.09); „Циганин уби мъж за шише лимонада /з/“ (А/4.04.09);
„Цигани пребиха с чук старец за 5 лева /з/“ (А/14.09.09). „Наемателят
се ядосал, че полицаи му наредили да намали музиката /нз/, Циганин
уби с бухалка хазяин /з/“ (М/26.07.04).
Както насилието, така и убийството може да е със семеен адрес, срв.: „Спипаха ромка, заклала мъжа си /з/“ (А/26.02.10); „Циганин закла брат си в Столипиново /з/“ (А/18.05.09); „Непълнолетен циганин претрепа с търнокоп бременната си приятелка /з/“
(А/30.04.09); „18 години затвор за циганин, пребил до смърт детето
си /з/“ (М/14.03.07) и т. н.
Стряскащо е, че в жестоки убийства са замесени и съвсем млади представители на ромската общност, за което свидетелстват съобщения като „Хванаха непълнолетни цигани, убили с брадва старица
в Угърчин /з/“ (А/14.01.09); „Непълнолетен циганин с 37 ареста уби с
тръба старица в Костинброд /з/“ (А/24.03.09); „Циганска тумба обезглавила мъжа във Велики Преслав /з/, Ромите убийци на Мехмед Тафик
били непълнолетни /пз/“ (А/12.10.09).
Особено отвращение предизвикват информациите за убийства,
съпроводени с гаври и изнасилвания. Съобщенията от този тип не са
много, но са напълно достатъчни със съдържанието си да внушат силно негативна нагласа към представителите на ромската общност, срв:
„Роми се гаврят и убиват старица за парче хляб /з/, Двама роми размазаха главата на 84-годишна баба, гавриха се с нея и хвърлиха голото ѝ тяло в язовир…“ (24ч/21.09.09); „Роми се гаврят с жена, режат ѝ
главата /з/, Трима роми от ботевградското село Литаково пребиха,
изнасилиха, обезглавиха и насякоха 64-годишна жена, защото отказала да им даде работа и пари“ (24ч/14.09.10). Според друг вестник обаче се оказва, че току-що цитираното убийство всъщност е по причина,
която нормалният разум отказва да разбере: „Циганите обезглавили
Надка от Литаково за удоволствие /з/, Тримата цигани, които на 13
септември зверски изнасилиха, обезглавиха и разчлениха с брадва 65годишната пенсионирана учителка Надка Антонова в ботевградското с. Литаково, са действали за собствено удоволствие“ (А/17.09.09).
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Има и други медийни свидетелства за наглостта на убийци от ромски
произход, срв.: „Убийци се смеят в съдебната зала /з/, Осмината роми,
обвинени в убийството на пазача на череши Пламен Момчилов (46 г.)
и за зверския побой над колегите му…, нахално се усмихваха, преди да
застанат пред кюстендилските магистрати“ (ДТ/29.06.09).
Съобщенията за убийства, извършени от роми, са толкова много
и толкова подробни, че в определени случаи при неизвестен извършител ако не за разследващите, то поне за вестниците обичайните заподозрени се оказват роми, а понякога предположението важи и за едните,
и за другите. Ето например извадка от един текст, свързан с този модел
на конструиране на медийната „реалност“: „Осем души от престъпния
клан на т. нар. гръцки цигани от с. Мечка са арестувани по подозрение за участие в бруталното двойно убийство в с. Стежерово. Миналата седмица там издъхнаха удушени 85-годишната Милка Великова
и 82-годишната Радка Митева“ (Ст/18.07.10). Нещо подобно се получава и във връзка със смъртта на сестрите Белнейски от Пазарджик
на 28 януари 2006 г. В няколко вестника се появиха предположения,
че бруталното убийство е дело на роми, срв.: „Убитите сестри Росица и Кристина Белнейски вероятно са станали жертва на пещерски
роми сутеньори“ (С/3.02.06) или „Цигани от Пещера са заподозрени
за зверското убийство /пз/“ (М/2.02.06). Вестник „Атака“ тиражира не
само предположението, но и подкрепена с анализ защита на версията,
че убийците са роми: „Цигани наказват с раджам – убийство с камъни
‘гяурите’ в Пазарджик /з/, Хиляди са случаите в ислямските страни на
подобни ритуални убийства /пз/, Поредното отвратително злодеяние
у нас разтърси България. Дали гаврата и зверското убийство на двете
момичета от Пазарджик е само криминално престъпление, ще докаже
следствието. Възможно е към мотивите за него да бъде прибавена и
друга версия…“ (А/4.02.06). В същия вестник е публикувано и интервю
с близък роднина на сестрите, който също е убеден в ромското участие
в убийството и подкрепя предположението си с психологически мотиви, срв.: „Мисля, че извършителите са цигани и по още една причина. Само те могат да убият човек по такъв животински начин!“
(А/6.04.06).
На подобна основа е и твърдението на виден психолог, участник в
изготвянето на психологическия портрет на убийците (убиеца), цитирано
например във forum.bg-nacionalisti.org (25.01.07): „Убийците на сестрите Белнейски от Пазарджик са от малцинствен произход. Това заяви доц. д-р Пламен Цоков, преподавател по психология в ПУ ‘Паисий Хилендарски’…“.
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Много специфично място в сатанинския портрет на ромите има
една друга категория публикации – тези, които са в руслото на медийния
инфотейнмънт и служат на първо място за забавление на публиката.
Представяйки конкретни роми в комична светлина, съобщенията от
този вид неизменно изтъкват примитивизма като определяща черта на
ромите изобщо. Ето две илюстрации за текстове с такова предназначение: „Майтап: роми крадат с пикап сол на загуба /з/, …Количеството
открадната сол се установява, но нейната стойност е много пъти пониска, отколкото транспортните разходи“ (24ч/11.08.10); „В Дупница
/нз/, Роми въртят групов секс в двора на храм /з/, Случайни минувачи
станали свидетели на потресаващо порно в двора на църквата ‘Св. Георги’… 45-годишната проститутка Диана Атанасова, пияна и съвсем
гола, правела секс с двама свои събратя, също дибидюс“ (М/10.07.10).
Все пак ето и още едно възбуждащо любопитството заглавие над текст,
свързан с български ром, арестуван и съден във Франция: „Здравко оправдан за секс с френско магаре, пазил го /з/“ (24ч/29.07.10).
Както вероятно се вижда и от количеството, и от съдържанието на цитатите, отнасящи се до ромската общност, приносът на различните вестници в процеса на нейното очерняне е много различен.
Може да се каже, че на двата полюса стоят вестник „Класа“, в който
просто не могат да се намерят материали с негативна ромска тематика, дума да не става за стигматизиране на ромите, и вестник „Атака“,
в който публикациите на тема „ромска престъпност“ са буквално всекидневие.10
2.2.2. С много по-беден и по-блед по линията на демонизирането образ в сравнение с ромите се характеризират етническите турци в
България. Но тук трябва да се започне с важно уточнение – турски образ със сатанински черти може да се открие единствено по страниците
на вестник „Атака“.
Терминът е на медиалога Нийл Постман и се отнася до комбинирането между осведомителната и развлекателната функция на медиите. Вж.
за повече информация по въпроса напр. Петев 2004: 142–145 или Добрева
2009:49.
10
Например през януари 2010 г. са излезли 22 броя от вестника, в които
са публикувани 17 материала, съобщаващи нещо негативно за представителите на общността. Приблизително същото е положението и през останалите месеци на същата и на други години с изключение на периодите, в които
се провеждат избори. Тогава криминалната тема се „свива“ до актуалното за
всички избори купуване и продаване на ромски гласове.
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В опита за демонизиране на турците вестник „Атака“ действа по
същите модели, които използва за ромите – задължително отбелязване
на етническа принадлежност още в заглавието, при което позицията на
този показател обикновено е словоредно водеща, и повтаряне на показателя поне веднъж във вътрешността на текста (най-често още в първото
изречение). Натрапването на етническата принадлежност като първа и
основополагаща характеристика лесно може да доведе до внушението,
че всичко останало се извежда именно от етническия произход. Други
техники: съобщаване на случки с етнически турци на всяка цена, за да
се подчертае проблематичността на турския етнос в съответните аспекти, употреба на „силни“ думи и огрубителна лексика, но също и на лексика, отпращаща към реалии от османското владичество.
Могат да се откроят няколко отделниу но отчетливо прокарани
линии на стремежа към очерняне на турците. Съобщава се например за
кражби, извършени от етнически турци: „Двама турци катастрофираха с краден автомобил /з/“ (А/22.02.09); за скандали и вандалщини:
„Турчин потроши автобуса на съседа си след скандал /з/“ (А/1.05.09);
за измами с участието на турци: „Турчин, източил 2 млн. лева, си договори ниска присъда /з/“ (А/24.02.10); за неправомерно смесване на религиозни и светски порядки: „Кметове-имами управляват шуменски
села /з/“ (А/14.05.09). Не се пропускат и случаи на злоупотреба със служебно положение, например: „Турски прокурор превърнал Карлово в
свой вилает /з/, Обвинителят Мурадов закрилял организираната
престъпност, пише в жалба до парламентарната комисия по корупция /пз/“ (А/12.05.10). Констатират се и опити за дискриминация на
българи от страна на етнически турци, срв.: „В Котел турците не дават работа на българите /з/“ (А/1.07.09). Вестникът охотно информира и за обстоятелства, които лесно могат да се интерпретират като
демонстративно неуважение към български светини: „Турски бардак
засенчва костницата на загиналите четници в Разград /з/, Турски
бардак, собственост на едноличния търговец Арзу Мехмед, се извисява и хвърля сянка върху храма костница на загиналите четници в
Разград. Луксозни коли с надути стереоуредби, от които дъни чалга,
спират всяка нощ пред костницата…“ (А/4.04.09). Съобщава се и за
отделни инциденти, дори за заплахи на етнорелигиозна и етнополитическа основа, например: „Турци плашат сирак с нож в гърлото, че
ще го обрежат /з/“ (А/16.03.09); „Турчин заплаши с бомба телевизия
СКАТ в Бургас /з/, ‘Роби сте дошли, роби ще си отидете’, пише в писмо
до медията, получено на електронната поща /пз/“ (А/24.02.09).
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Редица съобщения се отнасят до упражнено насилие от турци
върху българи или пък върху други турци, срв.: „Турчин стреля по горски, жертвата се жалва на АТАКА /з/“ (А/17.05.05); „Пияни турци се
клаха, трима са в спешното /з/“, (А/24.02.10); „Турци спретнаха меле
на сватба в Кърджалийско /з/“ (А/27.04.09). Темата за турците като насилници се развива и в семеен план, например: „Турчин цепна главата
на жена си с брадва /з/“ (А/4.02.09); „Туркиня от село Пепелище наръга
с нож мъжа си след семеен скандал заради запой на Курбан байрама /
пз/“ (А/30.11.09); „Турчин потроши от бой роднини в ‘селото на ужасите’ Лудогорци /з/, Селището се прочу, след като Емин Емин закла
сина и доведения си внук, после захвърли труповете им в тоалетната
/пз/“ (А/16.05.09). Последният пример въвежда следващата (относително кратка) серия материали със зловещ характер – по темата „убийства“. Срв. още: „Турчин закла брат си и го зарови на сметището /з/“
(А/31.03.09).
И по отношение на турците се публикуват материали за сексуално насилие, включително и над деца, а и от страна на деца, с което
се цели представянето на турците като подобни на ромите в този аспект, макар че съобщенията са и значително по-малко, и с по-малко
подробности, срв.: „Турчин преби и изнасили жена в разградско село /з/“
(А/9.12.09); „14-годишният Алиосман Акиф е пребил и изнасилил 80годишна старица“ (А/23.12.09); „Турчин насили заварената си щерка
/з/“ (А/17.02.10).
Коментираната в този раздел практика е съвършено чужда на останалите печатни издания. Не че в тях не се поместват материали за
престъпления, извършени от етнически турци; решаващото в случая
е, че в другите наблюдавани вестници няма опити за етнизиране на
определени видове престъпност с турски етикет. Едно сравнение ще
бъде достатъчно, за да се видят отчетливите разлики в подходите на
вестниците. Споменатото по-горе двойно убийство намира място и в
други всекидневници, например под заглавието „Старец е обвинен за
убийството на дете /з/“ (С/5.06.08) или дори под следния стряскащ
заглавен комплекс: „Труп и скелет изскочиха от тоалетната на ужасите в село Лудогорци /нз/, Дядо Емин погуби син и доведен внук /з/,
71-годишният старец две години лъгал, че детето му е на гурбет /пз/“
(Ст/5.06.08). Не само в заглавието, но и във вътрешността на цитираните два текста нито веднъж не се споменава етническият произход
на убиеца, който фигурира само като убиец, възрастен мъж, старец,
дядо, Емин Емин (т. е. точно както би фигурирал убиец българин или
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арменец). По същия начин се оформят публикациите по случая и в останалите вестници. Същото се повтаря и година по-късно във връзка с
произнасянето на присъдата по делото, за която съобщават например
заглавия като „Убиецът от Лудогорци си призна за заклания син /з/“
(24ч/14.05.08) или „Осъдиха доживот двойния убиец от Лудогорци /з/“
(ДТ/12.06.09).
2.3. Неетнически общности
Сред общностите, обособени на принцип, различен от етническия, отчасти демонизирани медийни образи имат групи от сексуалните малцинства и наркоманите.
2.3.1. С не особено плътни, но все пак донякъде очертани образи
на съвременни демони се отличават хомосексуалните мъже и травеститите (респ. и транссексуалните, които в медиите обикновено се причисляват към травеститите).
Демонизирането на хомосексуалните мъже (за лесбийките изобщо не може да става въпрос) в българската преса изглежда не е на
дневен ред, въпреки че текстове с хомофобско съдържание не липсват
и че педераст, педал, обратен и дори хомосексуален имат доста силен
пейоративен потенциал, когато се съотнасят с референти извън групата на реално хомосексуалните хора. На този общ фон може да се констатира, че опитите за приписване на отделни сатнински черти на хомосексуалните мъже звучат някак си неактуално, демодирано и дори
примитивно. Срв. например случаи, в които негативно се реагира на
демонстративната показност на хората с алтернативна сексуална ориентация: „Манифестирането на гейщината никак не е на почит в инак
космополитния Тел Авив и в Израел въобще“ (С/3.08.09) или „Педализация с взлом /з/“ (Д/11.10.04). Показността се свързва и с редовно приписвана на хомосексуалните хора агресивност. Например под заглавие
„Гей парад може, но да се спазват правилата /з/“ се чете следното нескрито послание за присъща на хомосексуалните хора склонност към
нередности: „Голяма работа, че искат парад. Ако зачитат законите,
имат разрешение от общината, спазват определения им маршрут, не
пречат на движението и не са агресивни към минувачите, не виждам
причина да им бъде забранен“ (24ч/26.06.10). Гей паради и други прояви
на общността понякога се използват като удобни поводи за изграждане
на връзки от типа хомосексуалност – неморалност: „Парадът на содомията: Малко педерасти и много полицейска бруталност /з/, …една
от най-натоварените артерии на столицата беше блокирана, за да
могат педерастите да се покажат“ (А/30.06.08). Често в скрит или
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недотам скрит вид се отправят и внушения, отново в руслото на неморалността, за опасността от еднополови бракове, в които децата ще
бъдат неправилно възпитавани. Правят се дори и много по-страшни
предположения, които целят да сложат поредното клеймо върху общността, срв.: „Днес се натискат за гей парад, утре ще искат еднополовите семейства да имат право да осиновяват деца… А това обрича
децата да станат такива, защото няма да са видели друго… Ако не се
реагира, някои ще опитат да натрапят хомосексуални бракове и след
това осиновяване на деца, така че да има партньори за интимния кръг
на самозваните ‘родители’ “ (24ч/26.06.10). Приписваната на гейовете неморалност намира израз и в употребата на лексикални средства
от тематичните полета на мръсното, гадното, гнусното, долното, срв.:
„мръсен педераст“ (24ч/2.04.06); „гадни педерасти“ (Н/20.04.07); „гнусни педерасти“ (С/9.02.06). Някои видни актьори на обществено-политическата сцена си го позволяват дори при публични изяви: „Волен
Сидеров втрещи Околчица /з/, ‘Станишев, ти си турско мекере!.. Агов,
ти си педераст! Цветанов, нещастник скапан… Цялата ви педерастка банда да се измита – гнусни, долни, друсани педерасти, отивайте
да лижете задника на Доган’ “ (ДТ/2.06.09).
Друга актуална линия на демонизирането е чрез преекспонирането на връзката хомосексуалност – СПИН, която приписва на хомосексуалните мъже ролята на заплашителния друг, срв.: „Мобилен кабинет
със СПИН тестове тръгва из затворите /з/, 7 хомосексуалисти сеели
ХИВ вируса /пз/“ (ДТ/11.03.07). Обичаен начин за тиражиране на тази
връзка е включването на групата на хомосексуалните в изброяване на
хора от рискови групи. Обикновено обаче от контекста става ясно, че
се имат предвид на първо място хомосексуални мъже, например: „Найрискови са наркоманите, след тях идват и тези с хомосексуални наклонности. Именно поради страх от СПИН епидемия преди години в
софийския затвор започнаха да снабдяват пандизчиите с презервативи“ (М/26.11.09). Реалността на опасността се подчертава чрез цитиране на авторитетен източник, срв.: „Рискови групи за ХИВ и СПИН
са най-вече хомосексуалистите, наркозависимите, малцинствените
групи и лишените от свобода, уточняват от министерството…“
(Дн/1.02.09). Подобни съобщения имат висока степен на достоверност,
тиражирането им вероятно е оправдано, но те имат и страничен негативен ефект – създават внушение, че всеки хомосексуален човек е потенциален носител на заплахата, и тъкмо това е най-сигурният начин
за приписване на сатанинска черта на общността.
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Наред с това е доста разпространена лаическата идея за предполагаема връзка хомосексуалност – педофилия, посредством повторителната проява на която лесно може да се стигне до внушение, че много
(респ. всички) хомосексуални мъже са и педофили. Ето два примера,
регистриращи тази връзка: „Оставиха в ареста шестимата маниаци,
изнасилвали 10-годишни /нз/, Момченце с панделка за ЧРД на педофил /
з/, 5 малолетни деца трябвало да зарадват един от задържаните изроди /пз/, …Иванов е бил пасивен хомосексуалист. Той обичал да прави
фелацио и да предразполага присъстващите на купоните“ (М/25.01.10);
„Според тях [БНС] хомосексуализмът и педофилията са свързани явления, които са опасни за нацията“ (Ст/22.06.08). Множество подобни
примери могат да се открият в интернет, но цитираните вече случаи от
пресата са съвсем нетипични, по-скоро са изключение – днешните български вестници, поне наблюдаваните за това изследване, определено
не тиражират тази връзка.11
По-друго е обаче положението по отношение на травеститите.
Основните линии на стигматизиране тук са агресивност, вулгарност,
наглост, проституция, кражби и измами. Но за каквото и да става въпрос, почти винаги информацията е съпроводена и с нескрита насмешка (впрочем насмешката е редовна подплата на всякакви текстове за
травестити, не само на текстове, в които за тях се говори нещо определено лошо).
Агресивността, респ. вулгарността например е чест мотив за осъдителни коментари, така че самият израз агресивна травестия фигурира като обиден етикет, срв.: „…независимо как ще облече БСП Азис,
дори като римски центурион да го докара, той си остава символ на
агресивната травестия“ (С/24.04.07). Но в някои случаи под агресивност се има предвид не само демонстративно афиширане на травестията, а и агресивност, изразяваща се в преки действия, за каквито става
въпрос например в следния фрагмент: „Агресивен травестит опипва
минувачи на пл. ‘Македония’ /з/, …нахален като конска муха травестит…“ (Н/22.04.10).
Много по-сериозно е тиражирането на връзката травестити –
проституция (или по-общо – аморалност). Тя се фиксира в толкова
много публикации, че няма как да не сложи дамга на цялата общност.
Повече за негативния образ на хомосексуалните хора в българския
печат вж. в Добрева 2009: 85–107 и Атанасов 2010. Специално за демонизирането на хомосексуалните мъже и жени информация може да се открие и в
интернет на адрес momcheto.com.
11
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Ето няколко типични примера: „Осъдиха травестита Йосиф, проституирал пред храма /з/, При проведената преди дни акция ‘Нощните пеперуди’ освен Йосиф бяха задържани още трима травестити и няколко
момичета“ (24ч/4.08.10); „Варненският районен съд глоби пет проститутки и травестити, след като ги призна за виновни в безделничене и
припечелване на пари по аморален начин“ (Ст/15.10.10); „Трудова злополука – кола блъска травестит и проститутка /з/, Шофьор блъсна
травестит и проститутка по време на изпълнение на служебните
им задължения и избяга /към снимка/“ (ДТ/12.05.10).
В някои случаи веригата е по-дълга: травестити – проституция –
друго криминално деяние, срв.: „Травеститът Памела ще изкара година в затвора /з/, Травеститът Памела, популярен заради вулгарния
си външен вид, хомосексуалните си наклонности, а и с факта, че прави
секс за пари, отива в затвора. Зад решетките той ще прекара година,
след като… призна, че извършил джебчийска кражба на 15 лв. и мобилен телефон“ (НД/14.07.09); „Едни колеги пазарили проститутка в
Барселона. Платили си честно и почтено предварително. Ама като
се качило момичето в камиона, оказало се, че е травестит! И докато
се обяснят кое как ще го правят, травеститът свил 300 евро и духнал! Е, случват се и такива работи, човешко е“ (Кл/30.09.07). Освен
в кражби проституиращите травестити се замесват и в нападения и
побои, срв.: „…дует травестити, които нападнаха английски гражданин… Те го увещавали да прави секс, но пътьом му взели портмонето“ (24ч/9.08.10) или „Съдят наш травестит, набил германски депутат /з/, 43-годишен български травестит бе изправен вчера пред съда
в Берлин, за да отговаря за обир и побой над германски депутат. Али
Р. пристигнал в Германия преди година, за да заработва като жрица на
любовта“ (24ч/3.10.09). Ето и още една новина от чужбина: „Кети, по
кръщелно Уго Габриеле, управлявала, докато проституира /нз/, Травестит командвал мощен клан на Камората /з/“ (М/15.02.09). Единични са съобщенията, в които е налице връзката травестия – кражба,
но без да се споменава за проституция, например: „Травестит окраде
чужденец в Пловдив /з/“ (А/25.02.10). С това общо взето демоничните
щрихи в масмедийния образ на травеститите се изчерпват.
2.3.2. Следващият медиен образ с демонични черти принадлежи
на наркоманите. Още през 1992 г. Т. Бенет регистрира в западните средства за масова комуникация опити за тяхната „съвременна демонизация“ (наред с членовете на банди, футболните хулигани, политическите
екстремисти и т. н.) (вж. Бенет 1992: 297). Същият процес се наблюдава
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в българските вестници, които публикуват много обезпокоителни материали за употребяващите дрога и особено за наркозависимите.
Редовно е например фиксирането на връзката наркомания – заболявания, чрез която се визира опасността от заразяване с хепатит,
ХИВ и СПИН и съответно наркоманите се интерпретират като разпространители на тези зарази, най-много в затворите, но и извън тях, срв.:
„Хепатит С заразява тайно /з/, …големият дял на болните с тази
инфекция обаче са активните наркомани. А понякога само с едно пробване на дрога може да си докарате болестта“ (ДТ/15.03.10); „Неправителствени организации получиха 500 хил. евро за борба със СПИН /з/,
…ще реализират своите дейности сред групите в риск – инжекционни
наркомани, проституиращи, представители на ромската общност…“
(Дн/12.05.10); „Заразеният със СПИН затворник… е наркоман, освен
ХИВ има и хепатит С“ (М/26.02.09) и мн. др. Има и информации, сигнализиращи за опасностите, които грозят деца на наркомани, например от типа: „Двегодишно момиченце се отрови, след като отпи от метадона на майка си“ (ДТ/15.03.10).
Друг аспект от демонизирането на наркоманите се свързва със
съобщения за неадекватно поведение, създаване на безредие, замесване в инциденти, срв.: „Дрогиран с мотор мина на парад /з/, Дрогиран моторист проби полицейска блокада и профуча малко преди началото на тържествената заря-проверка през площад ‘Народно събрание’ “ (ДТ/3.03.10); „Двама напушени удрят колата на Цветанов
/з/“ (24ч/7.03.10); „Пиян шофьор блъсна бременна с кърмаче в ръце /з/,
…‘Бил е и дрогиран, знаем го всички в махалата, че е наркоман’…“
(24ч/17.06.10) и мн. др.
Още по-сериозна обаче е връзката наркомания – престъпления,
например кражби. Съобщава се, че наркомани са откраднали (задигнали) „статуя на Георги Чапкънов /з/“ (М/21.07.04); „части от паметника пред дискотека ‘Индиго’ “ (М/11.05.05); „регистрационни табели
на паркирани автомобили“ (М/7.07.09); „коли“ (Ст/6.12.03), „вещи“
(Дн/14.03.10) и т. н. Наркомани вършат и измами, срв.: „Наркоман от
Варна е пуснал фалшивата обява във ‘Фейсбук’ за събиране на пари за
болно бебе“ (ДТ/8.12.09). Има и новини за наркомани, които стрелят по
хора, например: „Наркоман простреля приятелката си /з/“ (С/9.12.06)
или „Наркоман гръмна дете в корема /з/“ (М/31.03.08). А някои съобщения оставят впечатлението, че наркоманите наистина са готови на
всичко, за да си набавят средства за дрога, срв.: „Наркоман предлага
бебето си за 25 долара пред магазин /з/“ (24ч/25.06.10).
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Екстремален случай разбира се е убийството. Образът на наркомана убиец е представен във вестниците в дълга черна хроника от
конкретни истории, една от друга по-зловещи. Ето няколко примера:
„Дрогирани студенти от Варна убиха управител на столичен бар /з/“
(А/3010.09); „Двама надрусани тийнейджъри убиха зверски 82-годишен
старец за 6 лева…“ (М/19.01.10); „15 г. затвор за наркоман, убил майка
и сестра с бухалка /з/“ (ДТ/11.10.10); „…15-годишен наркоман застреля шестима души, рани още четиринадесет и след това се самоуби…“
(Кл/30.08.10) и др. Но се оказва, че престъплението може да бъде и още
по-отблъскващо, например: „13-годишната Елеонора Николаева Георгиева е била пребита, изнасилена и удушена… За жестокото убийство
е задържан 18-годишния наркоман Мирослав Маринов…“ (М/26.11.05).
Тиражираната във вестниците представа за високата криминогенност сред наркоманите има като следствие и обстоятелството, че
при неизвестен извършител (особено на дребна кражба) лесно се предполага деянието да е дело на наркоман, срв.: „Кашлящ бандит граби
40 лева от аптека /з/, …‘Предполагам, че това е някой наркоман…’,
смята г-жа Йорданова“ (ДТ/25.01.10); „Грабят с нож магазинерка на
8 март /з/, Голяма е вероятността жената да е станала жертва на
наркоман, смятат криминалисти“ (Ст/9.03.10); „Подозират грабеж
за залятата с киселина Зоя /з/, ‘Нападателите сигурно са наркомани, които са търсили пари и са объркали офиса с аптеката до нас’,
коментира собственичката на фирмата…“ (24ч/24.03.10). По същия
повод под заглавие „Как тийнейджърите легално да изкарат пари през
ваканцията“ в. „Дневник“ цитира следната препоръка на инспекторка
по заетостта: „Размислете, ако искате да работи детето ви – добре,
но в никакъв случай само. В обекта трябва да има винаги възрастен.
По-добре наемете човек на изпитателен срок. Заслужава ли си някой
наркоман да нахлуе в магазина и да се опита да задигне оборота“
(Дн/17.07.07).

3. Обобщение
От направения частичен и неподкрепен с точна статистика преглед на демонизираните медийни образи в съвременния български
печат все пак стават ясни няколко неща: първо, демонизирането и на
отделна личност, и на партия, и на група хора е един от вредоносните
начини за конструиране на медийната „реалност“, тъй като има и нежелани странични ефекти – то може да се окаже крайно несправедливо по отношение на съответните лица и групи, защото никоя личност
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не може да бъде само и единствено демон и в никоя общност не може
всички членове да са виновни за злодеянията на отделни нейни представители; второ, демонизирането не е равностойно по интензивност
при различните обекти; трето, отделните печатни издания имат доста различен принос в демонизирането на обектите от всяка категория.
Но отворен стои и въпросът, защо на демонизиране се подлагат точно
обектите от въпросните категории. Този въпрос е с най-голяма валидност за случаите, когато вестниците от целия медиен спектър (почти)
равностойно прибягват до техниките на демонизирането и ги използват със забележителна честота – например по отношение на ромската
общност, наркоманите и отчасти травеститите. На този въпрос всеки
читател на съвременни български вестници ще трябва да си отговаря
сам. Целта на настоящия анализ бе да постави въпроса и да подскаже
неговата основателност.

Цитирана литература
Атанасов 2010 – Атанасов Н. Медийната видимост на хомосексуалността като парадокс. – В: Кирова М., Славова К. (съст.) Идентичности в преход:
род, медии и популярна култура в България след 1989 г. София: Полис, 2010.
Галтунг, Руге 1965 – Galtung J., Ruge M. The Structure of Foreign News.
The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. – Journal of Peace Research, 1965, vol. 2.
Бенет 1992 – Bennet T. Media, „reality“, signification. – In: Gurevich M.,
Bennet T., J. Curran, J. Wollacott (eds.). Culture, Society, and the Media. London &
New York: Routledge, 1992.
Димитрова 2009 – Димитрова А. Табу. Езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. Велико Търново: Фабер, 2009.
Добрева 2009 – Добрева Е. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат. Велико Търново: Фабер, 2009.
Добрева 2010 – Добрева Е. Демонизирани медийни идентичности на
партии и лидери. – В: Език, култура, идентичност. Language, Culture, Identity,
Vol. 2. Шумен: Фабер, 2010.
Маринов 2003 – Маринов Р. Бял, черен и реверсивен PR. София: ИК
„Ваньо Недков“, 2003.
Петев 2004 – Петев Т. Теории за масовата комуникация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация, 2004.
Пройкова 2003 – Пройкова М. Някои аспекти от образа на ромите в
българската преса. – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен: Унив.
издат. „Епископ Константин Преславски“, 2003.

228

Елка Добрева

Пройкова 2004 – Пройкова М. Ромите – етническият друг в българския медиен дискурс. – В: Златева М. и др. (съст.) Европейска интеграция и
интеркултурна комуникация. София: Факултет по журналистика и масова
комуникация, 2004.
Ругери 1999 – Rougheri C. Aliens of Gypsy descent: Romani images in the
Greek press. – http://lists.errc.org/rr_nr4_1999/noteb1.shtml.
Фаулър 1993 – Fowler R. Language in the News. Discourse and Ideology in
the Press. London, New York: Routledge, 1993.
Чешмеджиева 2009 – Cheshmedzhieva D. Gypsies in the UK: Metaphor of
War in Articles on Roma in Bulgarian and Gypsies in the UK. – Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society, Vol. 3, Info Invest:
Bulgaria, 2009.
Чешмеджиева 2010 – Cheshmedzhieva D. Justifying Racist Behaviour in
the Media. – В: Език, култура, идентичност. Language, Culture, Identity, Vol. 2.
Шумен: Фабер, 2010.

Съкращения за източниците на ексцерпиран материал:
Д – в. „Дума“; Дн – в. „Дневник“; ДТ – в. „Дневен труд“; К – в. „Капитал“;
Кл – в. „Класа“; М – в. „Монитор“; Н – в. „Новинар“; НД – в. „Народно дело“
(Варна); С – в. „Сега“; Ст – в. „Стандарт“; Тф – в. „Телеграф“; ЧМ – в. „Черно
море“ (Варна); Я – в. „Янтра днес“ (Велико Търново); 24ч – в. „24 часа“

229

ИНВАЗИЯТА НА КВАЗИТИТЛИТЕ
Ивелина Савова
І. Напоследък в публичното общуване на български език зачестиха назовавания на лица по модела адвокат Велева, съдия Нели
Куцкова, полицай Бончо Чернев, комисар Кристалина Георгиева, министър Игнатов, директор Йорданова, посланик Уорлик, треньор
Милър, капелмайстор Бах. В тези номинации нарицателното съществително пред собственото име е по характер квазититла. Квазититлите са несъщински титли, приписвани на лица по служебен
признак (според заеман пост или по занятие). Прилагат се, както и
същинските титли, пред собственото име на лицето и изпълняват
синтактична функция на приложение (апозиция). Ето няколко употреби в контекст: „Над 50 жители на Община Долни Дъбник излязоха на протест в подкрепа на отстраняването от длъжност на полицай
Георги Филатов, съобщи Дарик“ (ДТ/21.11.09), „Посланик Поптодорова е посочила необходимостта от по-пряко ангажиране на САЩ
в проекта за енергийна диверсификация“ (Ст/06.08.10), „Добре дошли в „Сеизмограф“, министър Караджова, евродепутат Йотова“
(вTV/06.02.10), „Прокурор Първанов, вие пръв заговорихте за „Октопод“ в съдебната система“ (Н/29.05.10), „Не пуснаха съдия Сантиров
от ареста /з/“ (Н/14.04.10), „Нотариус Искра Фидосова е завършила
гимназия в Монтана“ (24ч/04.09.09), „Командир Кристоф Празък заявил за бразилския офис на БиБиСи „различни сигнали бяха засечени от френските военноморски сили“ (Е/24.06.09), „Мениджър Алекс
Фергюсън днес проведе среща с изпълнителния директор на клуба
Дейвид Гил“ (вTV/21.10.10).
Предлаганата работа дискутира някои аспекти на квазититулуването, а наблюденията се базират върху корпус от примери, извлечени основно от медиите – от няколко най-популярни български всекидневника, от новинарски, коментарни и образователни материали
в електронни медии. В добавка се имат предвид и единични примери


Отбелязването /з/ означава „заглавие“.
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от други текстове – художествени, научно-популярни, административни.
ІІ. Спецификата на квазититлите добре се разкрива при сравнение със същинските титли.
Същинските титли са почетни звания за благородство, за научна квалификация, за заслуги и др. (БТР 2007). Според характера
си те обособяват няколко групи. Първи са благородническите титли,
характерни за културите на различните народи, включително монархическите титли и специфичните титли за обръщение към благородници, напр. херцогиня дьо Монтеспан, княз Болконски, лейди Макбет,
барон Хирш, графиня Козел, принц Чарлз, цар Калоян, шах Мохамад
Реза Пахлави, махарани Сурама, доня Идалга, дон Хуан, миледи Уинтър, сър Едуард. Втората група са църковните титли – названията на
духовни църковни и монашески санове, напр. папа Пий ІХ, кардинал
Рацингер, патриарх Алексей ІV, епископ Симеон, отец Кирил, поп Андрей, дякон Игнатий, сестра Евдокия, брат Доминго, патер Хонорий,
абат Моле. Следваща група оформят военните титли – названията на
чинове в различните родове войски, напр. фелдмаршал Паулус, адмирал Христо Контров, полковник Кадафи, старши лейтенант Василев,
поручик Голицин, корнет Оболенски, ефрейтор Попов, мичман Данев,
капрал Ярски, ротмистър Бендерев, редник Спасов. Широко използвани по-нататък са академичните, научните и образователните титли, напр. академик Михаил Арнаудов, професор Константин Ангов,
доцент Борисова, асистент Симеонов, доктор Великова, магистър
Венета Стоянова, бакалавър Павел Петров. Специфично място заемат професионалните титли – названия, свързани с упражняването
на определени професии (предимно медицински и инженерни) или
с признание за майсторски клас в професията, напр. доктор Николов, сестра Манолова, фелдшер Мишев, инженер Шопова, маестро
Заберски, гросмайстор Веселин Топалов, майстор Манол, уста Колю
Фичето. Накрая стоят общите титли – тези за учтиво назоваване на
(или за обръщение към) мъж, жена, девойка: господин Иванов, госпожа Иванова, госпожица Иванова и техните съответствия в различни
страни – мистър Смит, мисис Смит, мис Смит; пан Войски, пани
Войска, панна Войска и пр. Редица от споменатите типове титли имат
полисемантичен характер – развиват различно историческо и съвременно значение (напр. магистър), с отделните си съвременни значения принадлежат към различни класове – употребяват се като благо-
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роднически или военни, благороднически или духовни, военни или
административни и т. н. (напр. паша, шейх, бей).
Квазититлите се употребяват подобно на същинските титли, но
на практика не са титли от рода на разгледаните. Те представляват названия на длъжности, постове, професии и занятия, които сами по себе
си нямат статус на титли. Например „директор“ е пост, длъжност на
„отговорно административно лице, ръководител на учреждение, учебно заведение или предприятие“ (РБЕ 1984); такива са и категоризациите
„началник“, „министър“, „декан“ и мн. др. „Учител“, „полицай“, „моряк“,
„треньор“, „охранител“, „наздирател“, „хореограф“ са професии или занятия, а не титли на лицата, които ги упражняват. В специализираните
речници имената, означаващи същински титли, обикновено се тълкуват като: „титла на…“, „звание на…“, докато имената, означаващи квазититли, се тълкуват като: „длъжностно (служебно, административно)
лице, което…“, „лице, упълномощено да…“, „служител, който…“, „специалист по…“.
Типичната употреба на съществителните за назоваване на служебното положение или занятието на дадено лице е в постпозитивни
описателни изрази, тип: Вежди Рашидов, министър на културата; Нестор Несторов, прокурор от Софийската градска прокуратура; Кристалина Георгиева, еврокомисар по международното сътрудничество и
хуманитарната помощ; Светлана Малчева, инспектор от РИОКОЗ.
Ако опорното съществително от обособеното задпоставено приложение в тези изрази се премести пред собственото име, то започва да се
употребява като титла по модела министър Рашидов, прокурор Несторов, еврокомисар Георгиева, инспектор Малчева. По този начин едно
обикновено нарицателно съществително, назоваващо служебна позиция или професия, се издига в ранг на титла – излиза от категорията
на обичайните апозитивни пояснители и получава статус, подобен на
същинска титла.
Разликата между същинската титла и квазититлата може да се
види при сравняването например на следните двойки: лорд ~ благородник; доктор ~ лекар; редник ~ войник; капитан ~ офицер, команЕто тълкуванията на някои съществителни имена, използвани като
квазититли: Съдия: 1. Държавен служител, който разглежда и решава съдебни
дела, издава присъди; Полицай: Длъжностно лице, униформен или цивилен
служител в полицията; Министър: 1. Длъжност на член на правителството,
който обикновено стои начело на отделно министерство; 2. Лице с такава
длъжност (РБЕ 1977– 2008; БТР 2007).
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дир, интендант; поп, отец ~ свещеник; доцент ~ преподавател, декан. Първите елементи на двойките са същински титли: лорд е титла
на благородник, доктор е титла на лице с лекарска професия, доцент е
титла на преподавател във висше училище и т. н. Вторите елементи на
посочените двойки са названия на професии и занятия (лекар, свещеник, преподавател, войник, офицер), на служебни и социални позиции
(командир, интендант, декан, благородник). В случая, ако елемент от
втората част на двойките се употреби нечленуван пред името на лице,
той ще бъде във функция на квазититла, напр. „Това е декан Русанка
Петрова от Факултета по математика и информатика“, „Аз съм свещеник Захари Дечев от Бургас“, „Консултант на филма е командир Проданов от „България Еър“.
Случаите с квазититла трябва да се различават от някои други
употреби.
Най-важно е те да бъдат разграничавани от двучленни наименования с членувано нарицателно име в първа позиция, тип прокурорът
Нестор Несторов, градският прокурор Нестор Несторов, прокурорът
от градската прокуратура Нестор Несторов. В такива съчетания членуваните нарицателни съществителни имена в синтактичен план не са
приложения, а основни обозначения на споменаваните лица. Това е
особено очевидно в разширените форми, напр. „Прокурорът от градската прокуратура Нестор Несторов внесе обвинението в съда“. Основното обозначение, което определя вършителя на действието (подлога) в случая, е служебното обозначение прокурорът от градската
прокуратура, а собственото име, което и да е то като название на конкретното лице, е приложението (апозицията).
За разлика от тези употреби, в изречение като „Прокурор Нестор
Несторов внесе обвинението в съда“ собственото име Нестор Несторов
е основното обозначение на лицето (определяемо), а думата прокурор е
приложение, употребено при това като квазититла.
Структурите от първата група (с членувано нарицателно име) са
много продуктивни, като нарицателното име може да представлява
обозначение на лицето по какъвто и да е признак, напр. председателката на парламента Цецка Цачева, премиерът Борисов, народният
Л. Андрейчин, Ст. Стоянов, К. Попов, Й. Пенчев специално подчертават в своите синтактични описания на приложението, че ако нарицателното
име е членувано, то престава да бъде приложение – тогава то се схваща като
определяемо, а собственото име – като приложение (Андрейчин 1978: 375;
Стоянов 1958: 251; Попов 1978: 213–214; Пенчев 1984: 29).
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представител Павел Шопов, кметът Красимир Костов, синоптикът
Емил Чолаков, актьорът Клинт Истууд, топманекенката Наоми
Кембъл, TV-звездата Опра Уинфри, милиардерът Роман Абрамович,
гаджето ѝ Джъстин Тимбърлейк, вратарят Георги Петков, четиригодишното момченце Пепи Терзийски. Както се изясни, нарицателните
изрази в тези употреби не са случаи на квазититулуване. Съвсем друг
е въпросът, че те етикетират лицето по някакъв признак, представляват еднословно или разширено негово описание в професионален,
служебен, социален и пр. аспект. Особено силно е присъствието на
такива дескриптивни изрази в медиите при представянето на участниците в новините, напр.: „Окръжният съдия Пол Борман прочете
криминалните обвинения срещу 23-годишния нигериец Умар Фарук“
(24ч/27.12.09), „Депутатът от ДПС Белгин Шукри е със счупен крак“
(Ст/03.09.10), „Видинският губернатор Пламен Стефанов извади от
личните си запаси 36-годишно червено вино“ (ДТ/02.05.10), „Фармацевтичният бос Веселин Марешки кара най-бързата и мощна кола у
нас“ (Ст/30.07.10). Изследователите на медийния език (напр. Бел 1991:
195–198; Фаулър 1991: 91–93) свързват употребата на подобни етикетиращи формули при назоваването на лица с различни цели – например за подчертаване на авторитета на споменаваните лица, за
повишаване на информативността във връзка с лицето (особено за
по-слабо познатите лица), за поддържане на създаден за лицето социален и личен имидж, за изразяване на оценка, гледна точка, отношение и пр.
На второ място квазититлите се различават от задпоставените
приложения, назоваващи длъжности и професии, тип „Това алармира
Ради Липчев, кмет на село Господиново“ (Ст/13.08.10), „Той потърси с очи
Консула, който беше седнал сега при Костадин ловеца“ (Й. Йовков).
Съвсем ясно е, по-нататък, че не са квазититли и самостоятелно употребените професионални и служебни названия (без собствено
име към тях) от типа: „Симеон Дянков е министър“, „Съдия по делото
ще бъде Валентин Петков“.
ІІІ. Конструкциите с квазититла имат своя история в българския
език. Без да са особено характерни, те все пак се срещат във фолклора
и в някои по-старинни текстове, напр. „Заградил е, мамо, дюлгер Добри
нова къща чардаклия“ (Нар. песен), „[Иванчо Йотата]… може да се препира успешно с учител Гатя по филологията“ (Ив. Вазов), „Подидаскал
Мироновски удари през лозята и се изгуби“ (Ив. Вазов). Някои синтактични описания посочват в групата приложения за титли, професии и
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длъжности освен примерите за същински титли и единични примери
за квазититли, напр. директор Симеонов, машинист Начев у К. Попов
(Попов 1974: 161). В езикова бележка Вл. Мурдаров също отбелязва „зачестилите напоследък“ в публицистичния и административния стил
конструкции като министър Петър Карапетров, директор Симеонов
и дава препоръки за правилната им употреба по модела министърът
Карапетров, директорът Симеонов (Мурдаров 1983). Въпреки отбелязаните прояви обаче явлението като цяло остава периферно в езика
до съвременната ни епоха (от началото на демократичния преход до
днес), когато реализациите му нараснаха взривообразно и се активизираха особено през втората половина на периода. Днес мащабите на
явлението вече са такива, че на дневен ред е не само въпросът за неговото описание като системен обект, но и коментарите относно неговия
произход, причини и бъдеще.
За забележимото активизиране на квазититулуването в днешно
време принос има основно подражанието. Известна е практиката в западни езици лицата, ако е възможно, да се назовават по някаква титла.
Повсеместно например в английския език е самостоятелното използване на титла в случаи на обръщение, тип „Good evening, general“, „Do
sit down, professor“, „Chief constable, what do you think of…?“. По същия
начин се употребява и моделът на обръщение чрез (квази)титла и собствено име, дори когато става дума за обикновено етикетно общуване,
тип „Как сте тази сутрин, директор Кенеди?“ (В. Флин). Още по-естествена е номинацията на лица чрез собствено име и титла в обичайни изреченски условия, като огромната част от титлите са титли по служебна
позиция, т. е. квазититли. Ето няколко актуални употреби на номинации с квазититли в англоезични медии: „In that year, Commander William
Perry attempted to find the North“ (T/16.09.10), „It could take at least 20 years
to tackle Afghanistan’s ‘huge range of problems’, clams Brigadier Ed Butler,
a commander of UK forces fighting the Taliban“ (DM/17.10.06), „Officer
Amerdeep Johal „used police files to find blackmail targets“ (T/09.12.08),
„Judge Donald Horrox on Friday denied a motion to set bond for Jennifer
Ann Mee, who remains jailed“ (WP/05.11.10), „Mbarushimana, 47, plans to
appeal the extradition ruling, lawyer Christophe Gouget told The Associated
Press“ (WP/03.11.10.2010), „Very significant“, Coach Tom Coughlin said of
hosting Odrerno“ (NYT/09.09.10). Още по-лесно е да се дадат преведени
на български език английски примери с квазититли от художествена
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литература: „Посланик Бодин не одобрявала агресивните следствени
методи на О’Нийл“ (Н. Демил), „Това е Блейк Джонсън, от личната
тайна служба на президент Джейк Казалет“ (Дж. Хигинс), „На 27 април 2000 г. си се срещнал по своя инициатива със заместник-директор
Флинт“ (П. Еди), „Началник Марион, верен на думата си, беше изтеглил обратно полицейската хайка“ (С. Браун), „Добре, агент Медлар,
ето какво ми е нужно“ (Дж. Патерсън), „Не казвай на детектив Рийгън
къде е доктор Фери“ (Г. Айлс), „Точно това обсъждаме в момента, нали,
шериф Харкин?“ (Е. Лоуел), „Самолетът на командир Роузън е изгубил
перка на витлото си“ (Дж. Нанс), „Разговарях със съдия Уолтън“ (Дж.
Нанс), „Пресконференцията се провеждаше в офиса на адвокат Уилям
Хамилтън“ (М. Х. Кларк), „Е, декан Ламброс, поздравления. Радвам се,
че си постигнал всичко, за което си мечтал“ (Е. Сийгъл), „Нямам избор,
треньор Милър – каза директорът“ (С. Браун). След 1990 г. България
активно се отвори към западния свят, придоби членство в европейски
социални и военни структури. Неизбежно беше в този контекст заимстването на западни стереотипи от всякакъв вид. Квазититулуването
е един от тези стереотипи. Езиковият модел на номинацията на лица
чрез квазититла първоначално вероятно е станал активен чрез преводни употреби – при назоваване на чужденци в медийни или художествени преводи по същия начин, както и в чуждия оригинал. По-нататък
постепенното привикване на българското ухо към модела е направило
естествено пренасянето му и при назоваване на българи в същите или
подобни позиции. В резултат българският Геро Геров, полицай от КАТ,
например, става полицай Геро Геров, а Илиана Йотова, депутат в Европейския парламент, се издига в очите на електората, титулувана евродепутат Йотова.
За разширяващата се днес употреба на квазититлите важна заслуга имат медиите. От една страна, те помагат за проникване на самия модел и на конкретни употреби чрез буквални заимствания на
подобни конструкции в материали от международния видеообмен. От
друга страна, те експлоатират все по-осезателно модела и на българска
почва. Днес вече е трудно да си представим назоваването на министър, посланик, магистрат, полицейски служител по друг начин освен
с несъщинска титла пред името. Така чрез интензивното говорене за
лица по определен начин медиите популяризират модела на квазититулуването и с властта си го налагат. Определен принос в този процес
имат и художествените преводи. Цитираните по-горе литературни
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примери дават, макар и бегла, представа за настойчивото битуване на
номинации с квазититли в българските версии на различни политически, съдебни и криминални трилъри, в преводите на съответния вид
филмови сюжети – и едните, и другите буквално удавящи българския
пазар от посттоталитарната епоха. Като резултат на цялата описана
дейност значително количество номинации на лица с квазититли по
служебен признак започват свободно да се използват на български
език. Трябва да се подчертае, че езикът не се съпротивлява особено.
От една страна, сам той исторически не е чужд на квазититлите, макар че ги употребява повече от скромно; от друга страна, моделите на
новото титулуване намират в езика подходяща почва за приобщаване,
създадена от традиционно използваните и широко популярни в него
същински титли.
ІV. Нарицателните съществителни имена се превръщат в приложения квазититли при следните условия: а/ тези съществителни да
обозначават длъжност или професия; б/ да се прилагат в препозиция
към съществително собствено име; в/ да се употребяват нечленувани.
Последната специфика е особено важна (вж. в специалните изследвания на Стоянов 1958: 250; Попов 1978: 213) – тъкмо липсата на член е
част от превръщането на определени съществителни в разглежданата
позиция в титли. В добавка трябва да се изтъкне и характерното генерализиране на титлата във форма за мъжки род – дори когато се отнася
за лица жени, се използва мъжколична форма (министър Попова, нотариус Митова). Това е особено характерно на фона на честата употреба на женсколични форми при членувани основни обозначения на
лицата, тип шефката на президентската пресслужба Бойка Башлиева,
бившата социална министърка Емилия Масларова.
Съществителното квазититла обичайно се употребява самостоятелно (съдия Петър Апостолов), но някои квазититли допускат разширения, показващи вид или ранг на титлата (напр. окръжен съдия Петър
Апостолов, митнически инспектор Надя Станева, старши комисар
Жечко Христов, главен специалист ІІ степен Ивелина Янева).
В корпуса са фиксирани около 50 съществителни имена, употребени като квазититли. Това обаче не е затворен списък – вероятно има
и други имена, които просто още не са попаднали в полезрението, а
също и имена, които са аналогични на имена от корпуса, макар че не
За езиците, които го притежават; при останалите вероятно се касае за
омонимия на форми.
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са фиксирани в употреба (напр. засечена е употреба на капелмайстор,
но не и на диригент). При това практиката текущо извежда все нови и
нови съществителни в употреба като несъщински титли.
По значение нарицателните съществителни имена, превърнати
в квазититли, оформят четири групи. Предварително трябва да се изтъкне, че някои от съществителните са многозначни и с различните
свои значения могат да попадат в различни групи. Например комисар може да означава полицейска длъжност, но да бъде и название на
висш пост в Европейската комисия (комисар Оли Рен). Изключително многостранна е употребата на съществителното инспектор, което
може да означава длъжност в полицията, митниците, гражданската
защита, системата на образованието, в данъчната и здравната администрация, в съдебни органи (напр. в инспектората към Висшия съдебен съвет). Също многозначни са титлите съветник, бригадир, секретар и др.
Първа група обособяват съществителните, назоваващи висши
длъжности и постове в държавната администрация, в законодателната и изпълнителната власт. В тази група влизат имена като министър,
посланик, (евро)депутат, (евро)комисар, сенатор, конгресмен, губернатор, президент, кмет, съветник, директор, началник, администратор
и др. От тях най-широко употребявана в българския език е квазититлата министър, следвана от посланик. Названията сенатор, конгресмен,
губернатор не са характерни за български носители, но се срещат в
наши медии при назоваване на чужденци със съответния статус. Квазититлата президент не се употребява по повод на българския държавен глава, но е налице в преводни материали, които засягат чужди президенти. Квазититлите кмет, директор, началник, администратор,
съветник, секретар и др. (последните употребявани като названия на
висши административни постове) до голяма степен са чужди на българската езикова практика. Все пак те са с потенциално присъствие в българския език, доколкото се появяват в преводни текстове (предимно от
художествен вид). Ето някои илюстрации на квазититлите от първата
група: „По искане на министър Миглена Тачева бяха образувани дисциплинарни производства…“ (ДТ/20.05.09), „Министър Цветанов, в
сряда трябваше да проведете разговори с представителите на „Сименс“
в Мюнхен“ (Ст/09.04.10), „Посланик Клепетко обикаля върхове с китара /з/“ (24ч/14.08.09), „Комисар Кристалина Георгиева посети завод в
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Монтана“ (bTV/23.04.10), „Заложниците бяха прибрани от контактна
група, включваща делегация от Международния комитет на Червения
кръст и левия политик сенатор Пиедад Кордоба“ (Е/02.02.09), „Междувременно тя се срещна … с конгресмен Сътън и с представители на
Търговската камара“ (Е/06.03.09), „Техни величества Асен и Пламен…
са смутени от средствата и живата сила, която съдебната система на
България заделя, за да…, пише генерал-губернатор Михаил Първи в
Сандански “ (24ч/31.07.10), „Президент Гавилия изпраща 400 войници да арестуват за втори път Ескобар“ (NG/22.08.10), „Изчакайте само
секунда, кмет Ривърс“ (Д. Джулиан), „Ако директор Пайк подкрепи
Чатърджи, индийците ще продължат да работят…“ (Т. Кланси), „Извинете ме, администратор Бъзби, но съдебният процес не би трябвало
да ви възпре“ (Дж. Нанс), „Негово величество скоро ще получи оня
списък с имената, съветник Бувил“ (П. Бодрато).
Някои изследователи на медиите допускат, че квазититлите са се
появили най-напред във връзка с висшите постове в държавата, такива
като президент и премиер (напр. президент Буш, премиер-министър
Тони Блеър). В продължение на това разсъждение вероятно трябва да
се приеме, че после практиката е засегнала и останалите ръководни
държавни постове. Действително президентът е държавен глава, както
и кралят, премиерът упражнява върховната административна власт,
подобно на лорд-канцлер. Той споделя тази власт със своите министри, наподобяващи например лорд-ковчежник, лорд-пазител на държавния печат и т. н. Квазититлата в тези случаи издига лицето в сан,
имплицира приобщаването му към клас, значим колкото и класът на
лицата с ранг на монарх или друг благородник (вж. Бел 1991: 196). По
този начин тя утвърждава лицето като част от елита, но това е един нов
елит – политически и административен.
Втора група квазититли са тези, които назовават длъжности и
постове в съдебната система. Групата е най-компактна от всички и с
най-ограничен състав. Включва елементите адвокат, прокурор, съдия,
нотариус, напр.: „Според защитника на Ковачки адвокат Ина Лулчева те не вършели работа по наказателни дела“ (24ч/19.11.09), „Адвокат
Михаил Екимджиев е специализирал в областта на защитата на правата на човека“ (Н/15.06.09), „Това заяви вчера пред „Труд“ прокурор Ани
Малиганова“ (ДТ/28.08.09), „Прокурор Сарафов, какво имахте предСтава въпрос за директора на ЦРУ.
Става въпрос за ръководителя на ФАА (Федералната авиационна администрация) на САЩ.
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вид, когато казахте, че…“ (24ч/10.09.09), „Съдия Димитър Кирилов от
Плевен срещнал Красьо във фитнеса“ (Ст/01.10.10), „Изпълнението е
спряно с помощта на съдия Ценева“ (Н/16.07.01), „Те се обърнали към
нотариус Таня Дойчинова“ (24ч/16.07.09). Юридическите квазититли
са абсолютни иновации в езика и много показателни за спецификата
на явлението квазитулуване въобще.
Следващата група квазититли включва названия на длъжности и
постове в полицията и армията. Това не са традиционните военни чинове като сержант, лейтенант, подполковник и т. н., а са названия на
армейски и полицейски длъжности и категории, такива като полицай,
комисар, инспектор, агент, детектив, следовател, началник, надзирател, шериф, командир, офицер, интендант, рейнджър. Някои от тези
квазититли са добре представени във връзка с български реалии, други
се проявяват във връзка с назоваване на чужденци.
В широко обръщение в медиите са полицейските квазититли полицай, комисар и инспектор (с техните рангове), които всъщност са
служебни наименования на отделните „категории персонал“ в полицията (чл. 170 от Закона за МВР, 2006 г.). Обозначенията следовател и
детектив са характерни за групата, но като че ли не попадат често в
медиите; агент се употребява и за служители на полицията, но по-често за нещатните сътрудници на тайните служби в миналото. Квазититлата шериф се използва при назоваване на чужденци с такава служебна
позиция. Останалите полицейски обозначения са по-редки. Войнските
квазититли са засечени предимно по отношение на чужденци. От тях
най-честа е командир като длъжностно обозначение на ръководител на
сухопътни военни, паравоенни и полицейски подразделения, като название на пилоти или на членове на командния състав на морски съдове.
Положението в групата може да се онагледи с примерите: „С поведението си старши полицай Драгомир Димитров е нарушил основен морален принцип“ (24ч/10.02.10), „Комисар Алекси Стратиев е роден през
1953 г. в София“ (Н/19.08.09), „Комисар Йорданов, зачестиха банковите
грабежи в София“ (Н/19.08.09), „Това съобщи инспектор Тихомир Тотев, шеф на пожарната в града“ (24ч/04.08.09), „Ако се стигне до съд,
държавата ще застане зад следовател Петьо Петров“ (Ст/09.04.10), ),
„… последният пазител на завета е детектив Хофман“ (24ч/28.10.09),
„(под снимка) Единственият ръкописен донос на агент Цветанова“
(Н/12.04.02), „Няма място за старите кучета“ започва с равния, успокояващ глас на шериф Ед Том Бел (Томи Лий Джоунс)“ (ДТ/16.05.09),
„Междувременно командир Бертран Мортмар заяви за Асосиейтед
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прес, че сигналите… вероятно са радиофаровете за бедствие на самолета“ (Е/01.07.09), „Прекарвах дълго време в разходки в полето, много често в компанията на комендант Йоахим“ (Д/23.10.10), „Раната на
рейнджър Робъртс не е от този пистолет“ (Д/17.07.09).
Четвъртата група включва названия на граждански професии и
занятия, на административни, църковни и обществени длъжности и
постове от среден и нисък ранг. Групата е твърде разнородна и е отворена.
В нея попадат квазититли като архитект, учител, даскал, машинист,
дюлгер, хореограф, стюард, капелмайстор, охранител, специалист, инспектор, инструктор, треньор, мениджър, директор, началник, бригадир, декан, координатор, председател, секретар, игумен, свещеник, йога
и под. Най-употребявана е квазититлата архитект, често неправилно
схващана като същинска титла. Типични за групата са също инспектор
(като гражданска длъжност в някакъв инспекторат) и специалист (с
подобни измерения). Квазититлите с характер на длъжности и постове
в някаква сфера са често срещани в административни документи (заповеди, доклади) или в устна употреба, напр. специалист-филолог Малина Йосифова, заместник-директор Попов, председател Черкезов, секретар Русева, старши специалист ІІ степен Добринка Начева, игумен
Панкратий, бригадир Йорданов, агент Петрова. Някои употреби са
засечени в преводни текстове. Ето няколко примера: „Новият проект на
архитект Добрев предлага днешния аспект за решаване на проблема“
(ДТ/26.06.10), „С разрешение на родителите 12 ученици са влезли вътре, обясни инспектор Галя Петрова, извършила проверка по случая“
(ДТ/04.08.10), „Инструктор Ренато лети от 16 години“ (bTV/24.10.10),
„Стюард Трифонов благодари на пасажерите…“ (bTV/13.11.10), „Хореограф Цеци Красимирова учи как да тропаме хоро“ (Ст/16.07.10), „…
дискусии, дали селекционер Карлос Дунга е повикал правилните играчи
в националния отбор“ (bTV/10.06.10), „Свещеник Михаил Попов бил
добър и почитан човек“ (Хр. Станев), „На главен координатор Ралица
Вълчева да се възложи административното обслужване на Катедрата
по български език…“ (Адм. доклад/24.09.10).
V. За употребата на квазититлите в българския език могат да се
обобщят три основни положения:
1. Значителен брой квазититли са реално употребими в българския език (разбира се с различна фреквентност) както по отношение
на български реалии, така и по отношение на реалии, чужди на българската социална практика, но познати и споменавани в нея.


Става въпрос за застрахователен агент.

Инвазията на квазититлите

241

2. Определен брой квазититли са само потенциални за българския език, доколкото той ги разпознава като титли, но ги приема наготово – като употреби в преводни текстове, без да ги генерира в самия
себе си по отношение на български реалии. От фиксираните в корпуса
квазититли такива са напр. администратор, кмет, конгресмен, сенатор, президент, шериф и др.
3. Също потенциални са и онези квазититли, които засега не са
фиксирани в употреба, но евентуалната им употреба е допустима. Найнапред това се отнася за синонимите на вече налични в корпуса обозначения, а после и за множество други обозначения, които по семантиката и функцията си напълно подхождат за приобщаване към някоя
група квазититли (най-вече към четвъртата). Такива са например съществителни като диригент, адютант, контрольор, отговорник, редактор, фармацевт, касиер, юрисконсулт и пр. Подобни обозначения
стоят в огромния резерв на названията на професии и длъжности и в
мига, в който се употребят като титла, ще минат в групата на актуалните квазититли.
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СЕМАНТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА спортните МЕТАФОРИ
В българските ВЕСТНИЦИ
Десислава Тодорова
Анализът на семантичните характеристики на спортните метафори се основава на наблюдения върху български вестници през периода
26 ноември 2008 г. – 7 март 2009 г. (пълният списък на проучените печатни издания може да се види в края на статията). Подобни наблюдения върху спортните метафори в съвременния български печат вече са
правени върху друг корпус от текстове и през друг период (вж. Добрева
2006), но без специален акцент върху класифицирането на метафорите
по семантичен принцип и без статистическо проучване.
Основна цел на изследването е да се представят ексцерпираните
метафори, свързани със спорта, с оглед на спортните области, за които
важат, и областите от извънтекстовата действителност, с които са съотносими. При това метафорите се разглеждат не просто като средство
за естетизация и оживяване на изказа или за повишаване на текстовата привлекателност, но на първо място като средство за пренасяне на
познание от една област в друга, т. е. като когнитивни метафори – по
идеята на Дж. Лейкоф и М. Джонсън (вж. Лейкоф, Джонсън 1980; за
същия подход върху български материал вж. Пачева-Карабова 1999;
Попов 2003 и 2004; Добрева 2009 и др.).
1. Най-напред вниманието се насочва към разпределението на
метафоричните употреби по спортни области (колективни и индивидуални спортове). Това разпределение – по данни от изследвания корпус – е показано на Таблица № 1.
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Таблица № 1: Метафори във вестниците по спортни области
Спортни
24ч ММ М
области
футбол
38 146 31
баскетбол
2
3
0
волейбол
1
2
3
лека атлетика 0
1
1
тенис на корт 2
2
1
ски
0
2
1
плуване
0
0
2
шахмат
1
2
2
стрелба
0
1
0
вдигане на
0
0
0
тежести
гимнастика
0
0
1
биатлон
0
0
1
бокс
1
2
0
спорт
1
0
0
борба
0
0
0
колоездене
1
0
0
формула 1
0
0
0
мотоциклети- 0
1
0
зъм
туризъм
0
0
1
фехтовка
0
0
0
фигурно
1
0
0
пързаляне
хандбал
0
0
0
хокей на лед
0
0
0
художествена
0
0
1
гимнастика
шорттрек
0
0
0

Н 7ДС Ст

Тф ТС ТСп дТ

Ф

ШЗ Общо

34
2
0
2
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

140
3
7
4
4
2
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

49
1
0
0
1
2
2
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
3
2
3
1
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

140
9
1
1
1
3
1
0
2
1
1
1
0
0
1
0
2
0
0
0

95
1
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

44
1
3
5
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1

95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

873
26
19
18
17
14
10
8
6
4
4
3
3
4
2
2
2
1
1
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0
0

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Статистическите данни от таблицата показват, че с най-висока
честота са метафорите в областта на колективния спорт футбол. Ето
един характерен цитат с множество метафори в него: „Червените дяволи не допуснаха грешка и срещу Блекбърн /з/, …порази за последно
вратата на червените дяволи… Алърдайс е затънал в зоната на изпадащите… Руни даде аванс с хищническо докосване от няколко метра… Нелсън се провали в опита си да изчисти кълбото… сините
удържаха безценните три точки… лондончани изглеждаха доста свежо…“ (Ф/23.02.09).
Метафоричните обозначения в спортните материали на тема
футбол се заимстват от разнообразни области на познанието за света
и служат например за:
Представяне на конкретни играчи и отбори:
трансфера на национала при ‘летящите магарета’“ (ММ/1.12.08);
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„Зелето и Веско Вачев напускат Несебър /з/“ (ММ/15.12.08);
„Дяволът от Манакор /з/“ (ММ/3.02.09);
„Бижутера е поискал време, за да разгледа офертата“
(Н/5.12.08);
„клубът разполага не с биткаджия, а с истински гладиатор“
(ТС/1.12.08) и др.
Характеристика на играта или конкретно действие с топката:
„и 1 точка може да е решаваща в битката за медалите“
(ММ/1.12.08);
„Миньор (ПК) се прицели в младежкия национал Милчо Мекенджиев /з/“ (ММ/1.12.08);
„червените буквално бяха екзекутирани от рефера“
(ММ/1.12.08);
„ЦСКА удря рамо на БЕРОЕ с юноши /з/“ (Н/15.12.08);
„Реал отвори фабрика за голове…“ (Н/17.02.09) и др.
Изразяване на емоции:
„Това е отприщило гнева на боса на клуба“ (ММ/1.12.08);
„младата вълна вече им диша във врата“ (ММ/15.12.08);
„Стоичков изригна“ (Н/5.12.08);
„Вълците също изправиха косите на феновете си“ (Ст/15.12.08)
и мн. др.
Открити са материали за футбола, в заглавието и/или в изложението на които в метафорична употреба са включени изрази, отнасящи
се до други спортни области. Ето пример, в който футболно събитие е
представено с метафориката на стрелбата и плуването: „ ‘МОРЯЦИТЕ’
плуваха победно в свои води“ /з/, Алекс стреля опасно… явно варненци
и сега отново плуваха в свои води“ (Ф/1.12.08).
Оригинални метафори извеждат и публикации, свързани с други спортни области. Те са по-малко на брой, както се вижда на Таблица № 2.



Със знака /з/ се отбелязва, че предходният отрязък е заглавие.
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Таблица № 2: Брой спортни метафори по видове спортове

Таблицата ясно показва, че метафоризацията на футболния дискурс превзема спортните страници. Отделни оригинални метафори са
открити и в материалите, отнасящи се до темите баскетбол, волейбол,
лека атлетика, тенис на корт, ски, шахмат, стрелба. В публикациите,
свързани с тези спортове, метафорите отбелязват най-често конкретно действие, характерно за вида спорт, успешна реализация (постигане
на успех) или емоции, свързани с дадена спортна изява. Ето няколко
примера:
Баскетбол: „Баскетболът сънува Обама /з/“ (7ДС/1.12.08).
Волейбол: „Волейболът затяга допинг контрола /з/, …“Критиките от страна на УАДА са един вид подръпване на ухото“…
(7ДС/1.12.08).
Тенис на корт: „Първа ракета, първа баровка /з/“ (7ДС/4.02.09);
„Сесил отупа испанка /з/“ (С/21.01.09).
Лека атлетика: „Юсеин Болт и Елена Исинбаева определяха тенденциите в царицата на спортовете /з/, …Мълнията стана част от
възраждането на карибския спринт… определяха модата в спринта
и при мъжете… “ (7ДС/15.12.08).
Ски: „19-Годишната Уорли хвърли бомба в гигантския слалом /
з/“ (ТС/1.12.08); „Италианец гази в първото спускане /з/“ (ТС/1.12.08).
Примерите за метафорични обозначения в спортните области
шахмат, стрелба, вдигане на тежести, биатлон, бокс, шорттрек, автомобилизъм и др. са единични. Ето няколко илюстрации:
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Шахмат: „Топалов …прегази Камски /з/“ (Ст/21.01.09); „Веско Топалов сви сармите на Крамник /з/, …Геният от Русе разби татарина
с американски паспорт… Веднага след края залата избухна в овации…
Топалов ще играе за световната корона… Немците предаваха незаконно, но след като бяха предупредени от адвокат, свиха байрака“
(Ст/21.01.09).
Гимнастика: „Йовчев мъсти на душманин /з/, …Местните журналисти ги нарекоха ‘Битката на гигантите’ “ (ТС/15.12.08).
Вдигане на тежести: „Щангите плачат, че са бедни… “
(7ДС/1.12.08); „Кирил Терзиев срази конкуренцията в категория до 74
кг. …За №1 при жените бе определена Станка Златева …Торнадото
от Крушаре правеше каквото си поиска“ (ТС/16.02.09).
Плуване: „Българка счупи рекорд в плуването /з/“ (Ст/15.12.08).
Макар и редки, но с изключителна експресивност се отличават
употребите на метафори със спортна основа в материали, отнасящи се
до сферата на политиката, икономиката, социалния живот. Метафоричните обозначения в тези текстове се заимстват например от плуването, леката атлетика, борбата, бокса, стрелбата, шахмата, футбола и
др. и преосмислят съответната сфера, към която са приложени, в някакъв спортен аспект. Примерите са от следния тип: „няколко рунда
на разширение“ (24ч/25.02.09); „Сега министърът плува в проблемите
на световната финансова криза“(М/6.12.08); „Щатската валута скочи до1.5562 лв /з/“ (М/19.02.09); „Нова книжка се пързаля по лед /з/“
(Ст/21.01.09) и т. н. В някои текстове (особено в сферата на политиката)
метафоричната употреба е изобщо от областта на спорта, без да може
да се съотнесе с конкретен тип спортно състезание, например: „Божков
в двубой с Гигов за боклука на Пловдив /з/“ (М/15.12.08) или „На изборите ще се състезават обичайните заподозрени /з/“ (М/6.02.09).
В ексцерпирания материал са открити и примери с вътрешни за
спортната зона метафорични пренасяния. Подобни отмествания на
идеи и образи се осъществяват например по линиите от гимнастически уред към спортна кариера, от лека атлетика или бокс към тенис или
футбол, от футбол към автомобилни състезания, от изваждане на топката извън терена към отсъствие от среща и т. н. Ето няколко примера
за този вид вътрешноспортни трансфери, свързани с футбола:
Покер – футбол:
„Жигосан от грешките си, новият селекционер едва ли ще рискува, за успех в квалификациите обаче ще трябва и футболен покер /з/“
(ММ/3.02.09).
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Водна топка – футбол:
„Играхме водна топка, а не футбол“ (7ДС/1.12.08).
Плуване – футбол:
„Големият шанс да потопят сините във водата беше изпуснат в директния двубой, след което Левски взе глътка въздух и изплува… В отбора е пълно с тактически неграмотни футболисти“
(7ДС/1.12.08).
Катерене – футбол:
„Тимът на Кърджали бие 2:1, изкачва се с 5 позиции в есенното
класиране /з/“ (7ДС/1.12.08).
2. Ексцерпираният материал позволява ясно да се очертаят няколко основни семантични области, към които се отнасят спортните метафорите в изследваните периодични издания. Това са областите
война, театър, шоу, астрономия, кулинария, предмети на бита, животински свят, строителство, литература. Има и други, но значително послабо представени.
Таблица № 3: Основни области – източници на метафори в спорта
Вестник

Общо

Област
война, битка,
борба

24ч ММ

М

Н

7ДС

Ст

ТФ

ТС

ТСп

ДТ

Ф

ШЗ

14

63

13

12

42

32

14

71

31

17

36

7

352

цвят
цвете
литература
море, плаване
строителство
астрономия
музика
бит
природни
катаклизми
ядене
геройство,
слава
птици
животни
риби
огън
български
език
професия

18
0
2
3
1
5
0
2

98
0
0
2
2
46
1
6

10
1
1
2
2
3
0
0

25
0
2
3
0
9
0
0

48
2
4
3
4
34
2
8

26
0
3
4
2
10
1
3

17
1
1
2
1
15
1
1

63
2
1
5
3
43
1
6

41
2
2
5
1
12
21
0

19
0
1
1
0
6
0
2

21
18
0
6
0
14
3
3

6
0
0
0
0
3
0
0

392
26
17
 36
16
200
 30
 31

2
2

23
18

3
2

2
0

16
19

2
3

1
4

17
16

3
3

1
1

2
3

1
1

73
72

1
3
1
0
0

4
5
32
14
15

4
3
6
7
1

0
4
3
11
1

11
5
19
9
9

11
1
2
3
4

12
3
4
2
1

15
7
13
11
14

16
4
8
6
5

4
2
1
3
2

6
4
5
4
1

3
0
0
2
4

87
41
94
72
57

0
0

2
25

1
0

0
7

3
12

1
11

0
8

1
23

1
14

1
5

2
13

0
4

12
122
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път
болест
бижутерия
театър,
изкуство
танц
светлина
стрелба
живот
четене
география
съд
плодове
Общо
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0
0
0

7
2
5

0
0
2

0
0
2

3
1
4

2
1
2

1
0
2

3
2
4

0
1
3

1
0
2

2
1
5

0
0
0

19
8
 31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
54

1
1
1
10
0
0
7
0
0
390

0
0
1
0
0
0
8
0
0
70

1
0
2
4
0
0
6
0
1
95

2
1
1
9
3
2
9
1
2
288

3
0
0
9
2
0
7
0
1
146

0
0
1
6
3
0
5
1
0
107

1
1
3
11
3
2
17
2
2
363

0
1
1
5
1
1
7
0
0
195

1
0
1
5
1
1
6
0
1
85

0
0
1
6
2
0
4
2
4
168

0
0
0
2
0
0
0
0
0
33

9
4
12
67
15
6
76
6
11
1994

От Таблица № 3 могат да се видят съвсем различните предпочитания на отделните печатни издания към съответните видове метафори,
от една страна, но и изобщо склонността на всеки от вестниците да
използва метафори в материалите със спортна тематика.
Таблица № 3 същевременно показва, че във всички издания с
подчертано висока фреквентност е военната метафорика. Метафората
на войната е лексикализирана в много дълъг списък от словесни единици: война, битка, двубой, дуел, сражение, схватка, сблъсък, стрелба, престрелка, атака, нападение, победа, герой, оръжие, поражение,
фронт, удрям, бия, нападам и др. Най-активно в изследваните печатни
издания присъстват думите битка, война, схватка, атака (108 пъти);
атакувам (37 пъти); победа (41 пъти). Референтът на думите битка,
война, щурм, схватка е винаги спортната надпревара.
Често съответните лексеми, изразяващи метафората на войната,
са поставени в самото заглавие на материала, например: „Индиецът
моли Фиде да отложи битката за шахматния трон /з/“ (Ст/7.03.09).
Прави впечатление фактът, че думата битка често присъства едновременно и в заглавието, и в първото изречение на текста. Дори и да не е
включена в заглавната формула, военната метафорика редовно се появява във вътрешността на текста. Ето три примера: „Шампионите ни се
вдигнаха на щурм в четвъртата част“ (24ч/3.12.08); „Изравнена битка между Сливен и Калиакра“ (ММ/15.12.08); „Все още сме в борбата за
титлата“ (Ст/21.01.09).
В някои текстове метафориката на войната е лексикализирана в
две или повече единици. Появяват се комбинации на думите битка,
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борба, война. А към тях понякога се прибавят и глаголи, свързани с
темата за агресията, или пък съществителното име жертва, срв.: „…и
1 точка може да е решаваща в битката за медалите… От догодина започвам борбата за квота… “ (ММ/1.12.08); „Юридически схватки между ските и Витоша /з/“, „Войната, която от месеци се води
…Започват безумни юридически схватки …Битката тръгна от изглаждането на една писта“ (24ч/15.12.08); „ЦСКА – слаба защита и
мощна атака…“ (ММ/3.02.09); „Тимът на Ловеч удари с 2:1 Спартак,
Бибишков и Ангелов вкарват /з/“ (7ДС/1.12.08) и мн. др.
Често военната метафорика е представена чрез глаголи от типа
разбива, гръмва, бори, громи, взривява, стреля, атакува, щурмува и др.
Ето няколко примера: „В друг двубой Наполи разби… 3:0 на своя стадион Лече“ (24ч/15.12.08); „Дзола хвърли бомба, като призна, че е готов
да напусне клуба“ (ММ/15.12.08); „Лют скандал взриви Байерн след 5:0“
(Ст/27.02.09).
Военната метафора се проявява и чрез съществителните жертва
и палач, срв.: „Две свидни жертви даде Ливърпул“ (Ст/27.02.09); „той
гледаше към своя палач – дявола от Манакор“ (ММ/3.02.09).
Много често във вестниците „Меридиан мач“ и „Монитор“ метафората на войната е представена чрез (устойчиви) словосъчетания. Вече
бяха цитирани такива случаи, но ето още няколко примера: „Жертви
паднаха столичните грандове Левски и Локомотив“ (ММ/1108); „Двата отбора се хвърлиха в жестока битка“ (ММ/15.12.08); „Това взриви
атмосферата, публиката полудя“ (ММ/15.12.08); „Шампионът на Русия пожертва качество, за да организира атака“ (М/15.12.08).
Засилената фреквентност на военната метафорика довежда до
съчетаването ѝ с други метафорични номинации в един и същ текст.
Често спортните коментари емоционално представят ожесточеността
на надпреварата чрез комбинация на метафорите война и битка, допълнени и с други метафори, например: „Мъри спечели обичайната
битка, той не пропуска да изстреля любимата си мъдрост …той вероятно ще разчита на ретро хитове …синия дует Мъри-Сираков …С
назначението на Мъри … и на Сираков … свършиха деветте месеца на
безплодие… Стоилов се чувства неуютно без сигурния гръб на ловеца
…умението да играе футболен покер“ (ММ/3.02.09).
Изследването позволява да се изтъкне и засилената честота на
цветовата символика (392 примера). Цветови метафори най-често се
използват като синтетични прозвищни названия на български и чуждестранни спортни формации, срв.:
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Сините – прозвище на „Левски“: „националния фенклуб на сините …лагера на сините в Кипър … сините ще играят“ (24ч/21.01.09).
Белите – прозвище на „Славия“: „на есенния полусезон ‘белите’
се представят повече от зле… ‘белите’ ще се разделят с няколко от
своите играчи“ (ММ/1.12.08).
Червените – прозвище на ЦСКА: „Червените ще бъдат в курорта Албена до 13 февруари …19-годишния юноша на червените …срещу
червените“ (ММ/3.02.09).
Жълто-черните – прозвище на „Ботев“ (Пд): „…жълто-черните
обжалват решението… Феновете на жълто-черните се заканиха да
бойкотират“ (24ч/21.01.09).
Черно-белите – прозвище на „Локомотив“ (Пд): „Генов не
даде дузпа за игра с ръка в наказателното поле на черно-белите“
(ММ/1.12.08)
Синьо-червените – прозвище на „Барселона“: „Лион Меси в 9-та
минута подпечата успеха на синьо-червените“ (М/15.12.08) и т. н.
Метафориката на цветовете някъде е представена с цяло словосъчетание, назоваващо съответния отбор, например:
Белият балет – за „Реал“ (Мадрид): „неспазване на договорните
отношения от страна на белия балет“ (7ДС/1.12.08).
Червените дяволи – за „Манчестър Юнайтед“: „мениджърът на
червените дяволи“ (Ст/15.12.08).
С цветови метафори в други случаи се обозначават конкретни играчи, феновете на съответния спортен тим, треньорът на отбора или
играта на спортистите. Ето няколко примера: „ ‘синият’ бос ще разкрие
конкретната сума след последния мач на Левски“ (ММ/1.12.08); „Апауса и Саидходжа дадоха сериозна заявка за водачи на ‘червеното’ нападание“ (ММ/3.02.09); „заканите на белите фенове“ (Н/15.12.08).
Метафоричното поле на шоуто, сцената, зрелището извежда на
преден план зрелищния характер на спортните състезания. То включва лексемите сцена, арена, завеса, театър, драма, шоу, цирк, спектакъл, балет, комедия, представление, роля, сценарий и др., срв.: „Черно
море прави шоу в Констанца /з/“ (ММ/5.02.09); „Това да не е мюзикъл?“ (24ч/25.02.09); „В петък феновете могат да чакат спектакъла“
(7ДС/1.12.08); „Сценарият във всеки мач на червените бе един и същ“
(7ДС/1.12.08). Стремежът към експресивност е довел в някои текстове
метафоричното поле на зрелищността да бъде експлицирано и в заглавието, и във вътрешността на текста. Например: „Дучето наема продавачи на дюнери, за да направи цирк/ Шеф на червените приема арабите
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на стадиона, развежда ги в музея /з/, …Дучето и неговите съмишленици са организирали целия цирк“ (М/6.12.08).
Открити са две интересни метафорични употреби от сферата
на изобразителното изкуство и музиката: „Майсторът, в ръката
на който ракетата се превръща в четка за рисуване“ (ММ/3.02.09);
„Мъри… вероятно ще разчита на ретро хитове“ (ММ/3.02.09).
Разнообразни лексикални решения има и литературната метафорика, представена най-често от жанровите определители легенда,
драма, сага, трилър, трагикомедия. Лексемата легенда обикновено е
съотносима с играч със забележителни изяви, например: „Преди ден
легендата получи и почетния знак на град Банско“ (ММ/1.12.08). Метафорите драма, сага, трилър и др. представят в съответен „жанров“
регистър конкретната – успешна или неуспешна – игра на даден отбор
или насочват вниманието към цялостния изход от състезанието. Ето
няколко примера: „за да може трансферната сага да приключи с хепиенд“ (ММ/3.02.09); „С щастлив край ще приключи дългогодишната
драма на Западна България между двата отбора“ (Н/5.12.08); „Локо
(Сф) пада в голов трилър /з/“ (Н/17.02.09); „Челси откри след поредната доза трагикомедия в тила на Топчиите“ (7ДС/1.12.08).
В списъка на астрономическата метафора в изследваните материали влизат единици от типа звезда, звезден, слънце, залез, изгрев.
Често именните обозначения се допълват от глагола блесна. В изследваните печатни медии метафората звезда въвежда информация в плана на позитивната оценка за даден играч или отбор. Употребите са
толкова обичайни, че два примера ще бъдат напълно достатъчни за
илюстрация, срв.: „Бившата звезда в тениса ще участва в строежа
/з/“ (24ч/21.01.09); „Суперзвездата на Манчестър Юнайтед, призна,
че не харесва града, в който живее вече от 5 години“ (М/6.12.08). Ето и
два случая, в които астрономическата метафорика, представена чрез
думата звезда, е допълнена от глагол за светлина (блесна): „Журналисти роналдовци отнесоха като валяк цинкова кофа звезден тим навръх световния ден за борба със СПИН… В състава на журналистите
блеснаха… Звездата на тима на звездите бе кметът Бойко Борисов“
(ММ/1.12.08); „Лондонският клуб беше сред най-сериозните кандидати
за подписа на руската звезда, която блесна на Евро 2008“ (М/6.12.08).
Срв. още: „трябва да излезе от сянката на именития си роднина и да
изгрее на голямата сцена“ (ММ/1.12.08).
В изследваните печатни медии са открити и метафори, привлечени от животинския свят. Забелязани са 67 метафорични обозначения от
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света на рибите и 41 случая от света на птиците. Животинските метафори назовават играчи и отбори: „Добре, че беше титлата на Кобрата /з/“
(ММ/15.12.08); „Акулите прилапаха Балъков за 5 години /з/“ (Ст/15.12.08).
Примерите за метафорични обозначения от птичия свят също са
съотносими с назоваването на отбори, срв.:
Свраките – прозвище на отбора на Нюкясъл: „свраките наказаха домакините с три попадения“ (ММ/15.12.08).
Петлите – прозвище на националния отбор на Франция: „Той записа 58-и мач за петлите“ (ММ/3.02.09).
Канарчетата – прозвище на „Ботев“ (Пд): „Нападателят на канарчетата е харесан от турски отбор“ (ММ/1.12.08).
Орлетата – прозвище на „Пирин“ (Бл): „ ‘Орлетата’ се обединиха /з/“ (Н/5.12.08).
Активна в изследвания материал се оказа и кулинарната метафора, изразена чрез единични думи или словосъчетания като забърквам
каша, апетит, гладен, сърбам попара, апетитен номер и др. Кулинарната метафора е представена например в метафоричното обозначаване
на някои футболни отбори, но и в прякори на футболисти, срв.:
Карамелите – за „Евертън“, Англия: „Това е шансът на карамелите“ (ММ/4.02.09).
Зелето – прякор на футболиста Емил Тодоров: „Зелето и Веско
Вачев напускат Несебър“ /з/ (ММ/15.12.08).
Ето и други два примера с гастрономически произход на метафорите: „постната А група“ (ММ/4.02.09) и „Мениджърът Мингея взриви Барселона с пикантни разкрития /з/“ (7ДС/1.12.08).
Макар и не с голяма честотност, но затова пък оригинални са откритите в наблюдавания корпус природни метафори. Те се отнасят
до природен сезон, природно състояние или природен катаклизъм,
например: „ЦСКА ще зимува в подножието на върха“ (ММ/1.12.08);
„Шефът на НВЛ изригна“ (ММ/4.02.09); „в офиса на Реал заваляха
поздравителни факсове“ (Н/17.02.09).
В ексцерпирания материал прави впечатление засилената употреба на метафори от семантичния пласт огън, горене, взрив, използван
сякаш за „взривяване“ на читателското внимание, например „11 национали изгоряха с допинг“ (7ДС/1.12.08).
Битовата метафорика е сведена до обозначаване на играчи и отбори, например „Обсипа Кофата с крошета“ (ММ/15.12.08), и обозначаване на спортни действия или изяви, например „намери я с глава и
буквално я забоде в мрежата“ (ММ/1.12.08).
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Семантичната класификация на метафорите в печатните медии,
направена в това изследване, позволява да се обобщи, че най-често
метафорите са от кръговете война (метафорите битка, война, атака)
и астрономия (метафората звезда). Засилената фреквентност на военната метафорика намира своето логично обяснение, от една страна, в
дълговечната прилика между военните и спортните сблъсъци; от друга, в съвременните не само публицистични, но и житейски тенденции
към агресивност, негативност и манипулативност. Пристрастието към
метафората звезда е в унисон с елитарния статут на световноизвестните спортисти и отбори. Трябва все пак да се признае, че макар и много силни, тези два типа метафори са преексплоатирани, позагубили са
своята яркост и на места дори не се усещат като метафори. Напротив,
повечето от метафорите от останалите тематични кръгове са по-редки,
но затова пък в много случаи напълно свежи и атрактивни. Това позволява на някои от тях активно да допринесат за повишаване на атрактивността на съдържащите ги текстове, като по интересен и неочакван
начин внасят в тях частици познание от области, напълно различни от
спортната, което позволява елементи от спорта да бъдат преосмислени
в оригинален план.

Използвани съкращения за източниците на ексцерпиран
материал:
ДТ – в. „Дневен труд“; 24ч – в. „24 часа“; ММ – в. „Меридиан Мач“; М
– в. „Монитор“; Н – в. „Новинар“; 7ДС – в. „7 Дни Спорт“; Ст – в. „Стандарт“;
Тф – в. „Телеграф“ ТС – в. „Тема Спорт“; ТСп – в. „Топ Спорт“; Ф – в. „Футбол“; ШЗ – в. „Шуменска Заря“.
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ТЕАТРАЛНАТА МЕТАФОРА
НА ПОЛИТИКАТА В МЕДИЙНИЯ ДИСКУРС
Евдокия Маринова
Нашето всекидневие е немислимо без медиите Както отбелязва
Стайков, медиите от своя страна са „органична част от всекидневието“,
те не могат да съществуват без него и „се захранват от фактите, събитията и проявите на човешкото всекидневие“ (Стайков 2006: 153–157).
Медийните текстове имат следните характеристики: те изпълняват идеологизираща функция, играят ролята на стока на силно конкурентния пазар, част са от развлекателния бизнес, информират и образоват, отразяват и допринасят за промените в културните ценности
(вж. Феърклаф 1995: 47; Мойние 1994: 1).
Независимо от характера на медийните текстове, за да привлекат
вниманието на аудиторията, те се представят по сензационен, развлекателен и атрактивен начин. Говори се за „театрализация на факта“.
Това се постига чрез „смяната на езиковия код, …подмяната на термини и понятия, ползването на научния терминологичен или иносказателния потенциал на стилистичните фигури и тропи на речта“
(Борисова 2007: 105; вж. също Панов, Ефтимова 2007; Константиноу,
Молехо; Евтимова 1999)
Едно от средствата на езика, използвано за тази цел, е метафората.
Метафорите са не само езикови средства, а начин на мислене и възприемане на света. Те се разглеждат като когнитивен инструмент, който управлява нашите мисли и действия. Тъй като медиите са неразривна част
от нашето всекидневие, те също използват метафори, които предлагат
начин за възприемане на нова информация посредством съществуващи
връзки с някои често използвани рамки (вж. Хелстен 2002 : 23).
Обект на това изследване са когнитивните метафори, и по-специално метафората на театъра в политическия живот, така както е
представен в медийния дискурс. Разглежда се театралната метафора и
нейните варианти, които се проявяват в журналистически текстове в
британския и в българския печат в периода 2008–2010 г.
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В процеса на проучване се обособиха следните варианти на театралната метафора:

1. Светът е театър
Тази метафора е лексикално представена от изразите „световна
сцена“ и „глобална сцена“ (“world stage“ и „global stage“):
• ………he may be well-advised to continue this long break from the
world stage. (…той може да получи добър съвет да продължи
дългата почивка далеч от световната сцена) (G/6 March 2010);
• Obama grows weary of the global stage (Обама започва да се изморява от глобалната сцена.) (G/6 March 2010).
В британската преса се откриват и други по-специфични изрази като „европейска сцена“ и „политическа сцена“ (“European stage“,
„political stage“):
• But for all the warm words, they will be watching his first moves on
the European stage like hawks. (Ако не бяха всички тези топли
думи, те щяха да наблюдават неговите първи стъпки на европейската сцена като ястреби) (FT/May 13 2010);
• Mr Putin’s most important contribution now would be knowing
when it is time to step off the political stage. (Най-важният принос
на г-н Путин сега би бил да се знае кога е време да се оттегли от
политическата сцена) (FT/Sept 8 2010).
Подобни изрази се срещат и в българската преса:
•	Какъвто и „грешник" да е Груевски, той е човек от новата генерация македонци, според които „старите муцуни" на прехода отдавна
трябваше да слязат от политическата сцена (M/28.08.2008);
• Обама на европейска сцена (заглавие) (bgВести/04.04.2009).
Тези изрази са напълно фразеологизирани и са придобили самостоятелен смисъл. Метафорите са многократно използвани и преекспонирани до степен, че вече се считат за мъртви, и в тези случаи тяхната
роля е да служат за „пряк път“ за обяснение и представяне на събитията в журналистиката (Ибрахим, Мохамад 2005)

2. Животът е театър
Тази метафора е по-богато представена в лексикален план. Според дефиницията, която Унгерер и Шмид дават, метафората представлява трансфер на структурата, вътрешните връзки и логиката на един
когнитивен модел върху друг. Този трансфер се нарича „картиране“
(mapping) (Унгерер, Шмид 1996: 120).
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Следните картирания структурират тази метафора:
ЧОВЕКЪТ Е АКТЬОР
• Mr Akesson was quick to embrace the role of political underdog
ostracised by an arrogant elite… (Г-н Акесон бързо прегърна ролята на победено политическо куче отхвърлено от арогантния
елит…) (FT/Sept 20 2010);
•	Така обаче Дянков се самоподведе, че и той може да влезе в ролята на Борисов (24/19.04.2010).
ЖИВОТЪТ НА ЧОВЕК Е ПИЕСА
• Scandals and bitter infighting within Silvio Berlusconi’s centre-right
government have yielded memorable moments of political theatre.
But behind the headline-grabbing spectacle, Italy’s business leaders
are growing impatient with months of paralysis (Скандали и горчиви вътрешни борби в дясно-центриското правителство на
Силвио Берлускони породиха паметни моменти на политически театър. Но зад грабващия заглавията спектакъл италианските бизнес лидери стават нетърпеливи от продължаващата
месеци парализа) (FT/Sept 28 2010);
•	Като проверени кадри на червения театър, първанов и Борисов
играят професионален спектакъл. На медийната сцена имитират люта война, зад кулисите братски си менкат заменки и концесии (Г/11.02.10).
ДЕЙСТВИЯТА НА ЧОВЕК СА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
• … there is universal agreement about one thing: say what else you
like about him, Blair was a dazzling political performer, the master
of his craft and a brilliant election-winner. (…има всеобщо съгласие за едно нещо: каквото и друго да се каже за него Блеър беше
заслепителен политически изпълнител, майстор в своето изкуство и брилянтен победител на избори…) (I/4 Sept 2010);
• Защото той има своята роля, която се нуждае от малко репетиции – мълчание, когато идеите му са още само идеи….. Защото
бившият финансов министър и премиер игра доста лицемерно
в неделя (24/19.04.2010).
ХОРАТА СА ЗРИТЕЛИ
• If Gordon Brown and Alistair Darling were hoping for some plaudits for their plan to rescue Northern Rock from bankruptcy or na-
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tionalisation, they will be sorely disappointed. (Ако Гордън Браун
и Алистър Дарлинг са се надявали на аплодисменти за техния
план да спасят „Нортърн Рок“ от банкрут или национализация,
те ще бъдат горчиво разочаровани) (22 Jan 2008);
•	Кристалина Георгиева обра овациите на депутатите при изслушването ѝ в Европарламента вчера и бе одобрена за еврокомисар още след самия изпит (24/3.02.2010).
ЦЕЛТА НА ЧОВЕК Е ДА ЗАБАВЛЯВА
• … Emma Marcegaglia,…is urging politicians to stop their „show“
and get on with business. (…Ема Марсегаглиа …настоява политиците да прекратят своето „шоу“ и да се захванат с работата)
(FT/Sept 28 2010);
• За първи път имаме правителство, което продуцира политика в
истински реалити формат. … Политическо шоу в такъв мащаб
сме виждали само в Италия при ранния Берлускони. Вълнуващо, но крие и капани (24/9.09.2009).
ЦЕЛТА НА ЧОВЕК Е ДА ЗАБЛУЖДАВА
• It was a six-hour reminder that he [Blair] was – and remains – the
consummate political performer of his era. (Това беше шестчасово
подсещане, че Блеър беше, и си остава, ненадминат политически изпълнител на своята ера) (O/31 Jan 10);
• По повод вота на недоверие лидерът на червените също каза,
че „такъв цирк, такива нагласени неща не е имало никога“
(8.10.2010).
Както се вижда от дадените по-горе примери, едни и същи метафори и картирания се проявяват лингвистично и в българските, и в
британските медийни текстове. Може да се направи изводът, че този
ментален модел за възприемане на живота, и в частност на политическия живот, съществува в културата и на двете страни.

3. Животът е представление
Това е разновидност на метафората ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР.
Факт, който знаем за театъра е, че театърът е представление, изпълнено от актьори на сцена. Въз основа на този факт възниква метафорично следствие от комбинацията на:
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ЖИВОТЪТ Е ТЕАТЪР
ТЕАТЪРЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ИЗПЪЛНЕНО ОТ АКТЬОРИ
НА СЦЕНА
Следователно: ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Тази метафора е най-специфичната и според мен е най-подходящата за описание и систематизиране на всички лексикални проявления
на театралната метафора, включително и такива, които на пръв поглед
не са свързани с театъра.
Ето няколко текста от българската преса:
• Пълен цирк вместо дебат за импийчмънта. …След близо 6 часа
пиперливи реплики по всякакви странични теми между народните избраници, държавният глага запази поста си. …В парламента депутатите разиграха истински спектакъл, …(С/1.04.10);
•	На обикновените българи няма как да не им писне от цирка,
в който се превърна опитът за импийчмънт на президента. …
Дори гарнирана с депутатското шоу, каузата не си струва. Надеждата е, че след панаира в парламента президент и премиер ще заровят томахавките. Другото е говорилня и много шум
за нищо. … Защото „студената война“ се води само на полити
ческа основа, а цирковите изпълнения разкриват кой кой е и за
какво се бори (С/1.04.10);
• След това Манолова заяви: „Днес лъсна целият цирк, който
вие разигравате ежедневно всяка сутрин при регистрацията на
кворума“. Всеки ден ръководите залата по метода шменти-капели, каза тя (24/28.07.2010);
• „В рамките на тази седмица г-ж Цачева стана участник в един
политически цирк, при това твърде евтин…. По повод вота на
недоверие лидерът на червените също каза, че „такъв цирк, такива нагласени неща не е имало никога“ (24/8.10.2010).
Освен лексикалните изрази, свързани с театъра, а именно: пиперливи реплики, разиграха истински спектакъл, много шум за нищо
(аналогия с пиеса на Шекспир), се появяват и фрази като: пълен цирк,
политически цирк, шоуто, панаира, цирковите изпълнения.
Връзката на последните изрази с метафората на театъра става
ясна, като се вземе предвид връзката между категорията ЗАБАВЛЕНИЕ
и нейните подкатегории ШОУ, ТЕАТЪР, ЦИРК, ОПЕРА, ОПЕРЕТА.
Всички тези подкатегории имат като обща черта „изнасянето на представление“. Категориите ШОУ, ТЕАТЪР, ЦИРК са лексикално проявени
в горния текст, те се преплитат и резултатът е метафората ЖИВОТЪТ
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Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. В изследвания от мен корпус са открити езикови
прояви за ЦИРКА като ПРЕДСТАВЛЕНИЕ само в българската преса.
Възможно обяснение на тази проява на театралната метафора
може да се намери в особеностите на британския и българския медиен дискурс. Феърклаф отбелязва, че във Великобритания, въпреки наблюдаваната повишена комерсиализация на медиите и съответно акцентиране към развлекателната им функция, медийните организации
имат като част от разрешителното си за излъчване задължението „да
предоставят безпристрастно и балансирано отразяване на социални и
политически новини, а също и образователни услуги“ (Феърклаф 1995:
44). Ситуацията в България е по-различна. С политическия преход от
тоталитарен комунистически строй към демократично управление
след 1989 год. се наблюдава и промяна в медийния изказ. Езикът на
медиите става „оварварен и груб, уличен и демократичен, жаргонен и
цветист“ (Петров цит. в Добрева 2009: 39). Като причина за тази промяна Добрева посочва „възторгът от новооткритото слово“ и „аудитория,
която широко отвори обятията си за всичко различно от (или противоположно на) съществувалото преди“ (Добрева 2009: 38–39).
Именно тази цветистост на езика води до използването на многообразните лексикални изрази от сферата на театъра и представлението. В българския медиен дискурс „цирк“ е по-експресивен начин
да се каже, че нещо е „театър“ с допълнително значение на „смешно
зрелище, шумен или забавен епизод“ (СТР 1995). Още повече, в същия
речник циркът се определя като „театрално изкуство“.
В изследвания корпус се наблюдава използването на театралната
лексика предимно за придаване на негативен смисъл на коментара и
изразяване на критично отношение към отразеното събитие.
• The fashionable thing to say was that the healthcare summit was
political theatre, put on for the media. (Модерно е да се казва, че
конференцията за здравеопазването беше политически театър,
поставен заради медиите) (G-blog/25 Feb 2010);
•	Напоследък въжеиграчи, жонгльори и палячовци населяват
парламента… (К/25.12.1999).
В някои случаи за засилване на внушението се прибягва до различни похвати. Единият от тях е да се добавят определения и епитети или да се използват жаргонни изрази като „блудкав спектакъл“



За по-обстоен преглед по въпроса вж. Добрева 2009: 38–49.
По въпроса вж. Добрева 2009а.
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(Г/19.11.09), „драматично театро“ (Г/10.12.09), „циничен театър“
(Г/11.02.10), „pure theatre (чист театър)“ (G/31 Jan 2010), „farcical piece
of political theatre (фарсов политически театър)“ (G/31 March 2010).
Друг начин е да се спесифицира видът постановка или театър,
напр. „фарс“, „гротеска“ (Г/10.12.09), „театър на абсурда“ (Добрева
2009а): „A recent Icelandic referendum on repaying the Icesave debt was
little more than political theatre of the absurd“ ( Скорошният исландски
референдум за изплащането на дълга беше нещо повече от политически театър на абсурда) (G/8 March 2010). Тук от значение е видът на постановката и значението, което носи. Фарсът е „комедия с елементарен
хумористичен, на места сатиричен елемент“. В преносен смисъл означава „цинична постъпка“. Гротеската е „изобразяване на предмети или
лица в деформиран, причудлив, парадоксален или карикатурен вид“
(СТР 1995). В „театър на абсурда“ самата дума „абсурд“ е тази, която
определя употребата на израза. Това, което характеризира тези постановки, е смешното, парадоксалното, изкривеното и безмисленото, и
този смисъл се пренася метафорично върху събитията от ежедневието
ни и структурира нашето виждане за тях и за света като цяло.
Друг похват е използването на невербални метафори. Снимков
материал или колажи, в които политици са представени като клоуни,
филмови или театрални герои, заемат челните страници и служат като
препратка към коментар или статия (168/бр. 48/2009, бр. 4,8,10/2010). В
повечето случаи снимката придружава съответната публикация, както
е в следния пример:
„Вече 20 години у нас разиграват циничен театър с една заветна цел: номенклатурни комунисти да станат капиталисти, келнери и
крупиета – финансисти, сикаджии и улични мутри – МВР-исти. …Май
са прави политолозите, вещаещи руски сценарий в София. По който
президентът ще се пресели в премиерското кресло, а Бойко ще стане
президент. …България е същата пошла пиеса. Актьорите ѝ са бивша
номенклатура, публиката е оскотяла, медиите са купени, изборите се
фалшифицират на поразия …Как ще погледнат западните сценаристи
на статистите Първанов и Борисов, ако си разменят ролите като Путин
и Медведев?“ (Г/11.02.10).
Към текста има снимка, на която Борисов е с маска с образа на
Първанов и по този начин се засилва внушението за размяна на ролите и играене на театър. Освен това добавените характеристики като


По въпроса виж. Добрева 2009а.
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„пошла пиеса“, „циничен театър“ допълнително подсилват негативното отношение.
Кое прави възможно използването на лексикални изрази от областта на театъра и театралните изкуства с негативно значение? Сами
по себе си „театър“, „актьор“, „въжеиграчи“, „жонгльори“ и „палячовци“
не носят негативен смисъл. От дадените примери обаче се вижда, че те
се използват предимно за да се наблегне на прекалената показност на
действията или на тяхната престорена и измамна същност. Обяснение
предлага теорията на бленда (вж. Кьовексес 2005:268). Основното в тази
теория е, че има четири пространства. Две от тях са входни пространства
и включват областта на театъра и този на политиката, като картиранията
определят връзките между тях. Съществува и общо пространство, чиято структура се споделя и от двете входни пространства – и политикът,
и актьорът са фигури, които са обект на наблюдение от останалите хора;
техните действия въздействат на околните и са обект на обсъждане. В
смесеното пространство блендът приема части от сруктурата и на двете
области. Така както актьорът използва похватите на театралната игра,
за да убеди зрителя в истиността на представения образ, така и в нашия
случай в бленда имаме политик, който използва начините и похватите
на актьора за убеждаване и налагане на водената от него политика. Тъй
като се знае, че актьорът изгражда образ, който е нереален, това води
до интерпретацията, че действията на политика също не отговарят на
действителността и оттам и негативната асоциация с измама и заблуда.
Очевидно е, че политическият живот като едно „обществено
представление“ се разглежда метафорично през призмата на театъра,
цирка или шоуто. Метафората ЖИВОТЪТ Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ е метафорично следствие на театралната метафора и най-добре обхваща
всичките ѝ проявления. Тази метафора може да бъде разгърната така,
че да обхване метафоричния изказ от сферата на шоуто, киното, операта и цирка и по този начин да систематизира и обясни разнообразните изразни средства като принадлежащи към метафората на театъра,
свързани чрез концепцията ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Метафорите и съответните лексикални реализации варират
между езиците. В британската преса се използват изрази предимно от
областта на театъра, докато в българската преса съществува ясно изразена тенденция към използването на изрази не само от областта на
театъра, а също така и от областта на цирка и шоуто.
В заключение може да се каже, че метафорите се използват в журналистиката, за да придадат колорит и образност на изказа, за да пред-
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ставят събитията по интересен и забавен начин, така че читателят или
слушателят да бъде привлечен. В някои случаи те са и по-пряк начин
да се предаде същността на новината. В същото време те са и начин за
въздействие и манипулация на медийната аудитория.
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Case study: Русе – част
от Дунавския регион:
стереотипи и нови възможности
Вирджиния Андрова
При едно от поредните си посещения в страната ни бившият ръководител на екипа за България в дирекция „Разширяване“ на Европейската комисия Бриджит Чернота за пореден път разкритикува страната
ни за липсата на стратегия и координация в сферата на туризма, както и
на свежи идеи, които биха могли да направят от нас лидер в този сектор
на Балканите. „Когато ме питат защо отиваш в България – там много се
стреля, аз отговарям: много по-малко от Лондон“. Изказването бе направено по време на кръглата маса „Дунавската стратегия на ЕС: Къде
е туризмът“ в Шестото изложение „Уикенд Туризъм“ и Третото издание на фестивала на туристическите забавления и анимации в Русе.
Изводите, до които стигнаха участниците в дискусията, бяха свързани
с лошия мениджмънт и маркетинг на туризма и отрицателния имидж
на региона, фромиран независимо от прекрасните му природни дадености и богатото културно наследство.
Що се отнася до негативния имидж на Североизточния регион,
стереотипното поведение на хората има своите психологически закономерности. Наслагването на информации и формирането на отношение е част от познавателната дейност, която кара индивидът да усвоява
света. Именно този процес на познанието, според Милко Петров, има
два аспекта на човешко възприемане. В първия случай „се създава стереотип, който позволява на човека да общува с другия човек, без да
го оценява като емоционално приемлив или неприемлив. При втория
случай формираната стереотипна представа за другия участник в общуването не просто съкращава процеса на неговото опознаване, а сти
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мулира активна оценъчна дейност спрямо него, обикновено възникваща на основата на предубеждението“ (Петров 2005: 99).
В случая с лошия облик на страната ни и трайно създадените отрицателни стереотипи бихме приели корелация между посочените два
модела на поведение. Въпросът е, ако в едната част на ситуационния
анализ поставим именно лошия имидж на региона, какво трябва да
има в графата „положителни страни“. Уникалност и неповторимост се
съдържат и в простите решения. В този стил Бриджит Чернота облече
предложението си в следната метафора: „Да помислим как по български да изтанцуваме ‘На хубавия син Дунав. В Австрия го танцуват в
такт три четвърти, а вие го направете в уникалния за страната ви размер 11/16-ти’ “.
В тази ситуация трябва да бъде отчетен потенциалът на ПР да решава проблеми. В едно изследване на ПР практики в Германия, представени за наградата „Златен мост“ между 1970 и 2000 г., след като проучва
479 случая, преподавателят в Свободния университет в Берлин Барбара Бернс стига до извода, че „за близо 50 години практиците по ПР са
представили сравнително опростен модел на изработване на решения“
(Бернс 2003: 16/ Почти във всичките анализирани случаи специалистите по ПР са предприели четирите най-важни стъпки в предлагането
на решения. Въпреки това след проверка на резултатите като последна стъпка от четиристепенния комуникацинонен процес се оказва, че
постигнатите резултати са различни. Изводът за лошите резултати е
„остър стратегически недостиг“, включително и липсата на „конкретна
цел“ (Бернс 2003: 16), несъобразяване с мнението на публиките и лоша
медийна инфраструктура.
Барбара Бернс създава следния списък от приоритетни задачи,
които са формулирани след поставените цели:
– да информират;
– в същата степен да изграждат или подобряват „образа“;
– да убеждават;
– да инциират диалог;
– да изпълняват някои други задачи.
Създаването на ПР стратегия в областта на културата, туризма и
култруно-историческото наследство може и трябва да следва стъпките,
станали постулат в ПР теорията и практиката. Но в същото време следва да се отчита фактът, че практиката се създава в конкретна ситуация
и независимо от креативността и последователността ѝ, трябва да се
отчете динамиката на живота. С други думи, възможна е промяна, на
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която трябва да съответства друго поведение, да има заложена опция
за маневреност.
От друга страна, пред специалистите по ПР стои и една много важна задача, свързана с изграждането на обществено доверие и
благоприятен публичен образ на региона. Ако една програма приеме характеристиката на екстровертите като психологически профил
на хората, тя трябва да притежава качествата динамичност, откритост, социалност и общителност. Можем да се предположи, че докато в
междуличностните си отношения хората са зависими от ирационални
структури, то при социалните си отношения те разчитат много повече
на рационални преценки. А съзнателните умозаключения и рационалният избор са в остър контрапункт със спонтанна реакция. Това изисква създаването на рационална и достоверна програма, която залага на
планирани и последователни стъпки.

1.1 Аспекти на ПР дейността в Русе: пропуснати и спечелени практики
ПР дейността е многокомпонентна, широкообхватна и изисква
усилията на институциите, които създават общественоотговорния образ на дадена община. В сферата на културата и популяризирането на
културно-историческото наследство тази социална технология изисква
наблюдение, изучаване и моделиране на общественото мнение, търсенето на иновационни решения, предотвратяването на кризи и своевременното им разрешаване, позитивно отношение на публиките.
Дейността по ПР в община Русе показва висока степен на отвореност към динамично развиващата се среда. Осезаемо е повишена
конкурентността на различните културни институти и то в условията
на неблагоприятни фактори на разивитие на икономиката в региона. В
същото време обаче се наблюдава и селективно използване на възможностите по ПР. Ако смисълът на ПР е „в установяването на устойчив
диалог, спечелване на публиките за организационната политика и въвличането им в нейната реализация“ (Райков 2003: 78), може да се смята,
че работата е свършена на половина. Защо?
Потенциалът на Североизточна България, от гледна точка на
присъствие на културно-исторически обекти, е много голям. Той се
използва в максимална степен, когато се рекламират градът и другите
исторически обекти. Освен това Русе е домакин на множество събития – обикновено през пролетта и лятото тук се провеждат различни
национални форуми с международно участие като Уикенд туризъм,

Case study: Русе – част от Дунавския регион: стереотипи и нови възможности

269

Мартенските музикални дни (сериозен музикален форум), от седем
години се прави Еньовският фестивал, който продължава три денонощия, организира се Нощ на музеите и други. Инициативите се популяризират чрез средствата за масова информация с оглед на тяхното
национално, регионално и локално покритие, търсят се връзки със
специализираните издания за туризъм и култура, печатат се безброй
брошури на различни езици, включително и на румънски, разпространяват се рекламни материали.
По време на тези събития Русе се изпълва с множество хора, една
част от тях дошли специално за събитията, други – станали неволни
участници, но вече със свое впечатление от градската атмосфера и
дух. Всичко това говори за организирането на кампаниен ПР, който по
принцип е сложен като организация и ефективен като предварително
планирана кампания, но той се осъществява, след като вече е създаден
положителен имидж на региона и с помощта на средствата за масова
комуникация. Изграждането на доверие и мостове на разбирателство
ще бъдат още по-силни, ако се използва перманентният ПР. За целта се
разработват специални програми, които се включват за реализиране на
два плана – стратегически и оперативен. Задачата е запазване и обогатяване на съществуващите добри практики.
Като субект на ПР комуникацията община Русе контактува с вътрешните публики, включително и с число културните институции на
общинска издръжка. Създадени са сериозни връзки в междуинституционалния диалог. Търси се разбирателство и се осъществява активно
взаимодействие с медиите. Има сериозно представителство на неправителствения сектор, като една от най-силните организации е „Европейски пространства 21“, без чието посредничество не се случва нито
едно важно и голямо събитие в града. Когато се провеждат важни инициативи, политическите пристрастия са сведени до минимум.
Липсва обаче една много важна и съществена част от диалога по оста регионално – национално. Общината и областта в Русе не
бяха убедителни, а вероятно и липсваха усилия да убедят държавата
в това, колко е важно страната да плати членството си в Международната организация „Дунавска туристическа комисия“ – Виена. През
2007 г. Държавната туристическа агенция отказа да одобри и продължи членството на България в тази международна организация, имаща за цел да популяризира предлагания във всички дунавски страни
туристически продукт и развиваща активна рекламна и маркетингова
дейност в полза на целия Дунавски регион. Това стана причина името
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на България да не се споменава в рекламните издания, финансирани
и разпространявани от Дунавската туристическа индустрия, и лиши
страната ни от възможността да бъдат популяризирани нейните природни и туристически дадености наравно с другите от дунавския регион. След Молдова и Украйна от 10-те дунавски държави, България
беше третият член, който не поднови членството си, след като отказа
да изпълнява финансовите си задължения въпреки предложения разсрочен погасителен план.
Остава далечната и все пак дългосрочна перспектива за Дунавската стратегия на ЕС. България се е включила в европейската инициатива, която ще се изпълнява във всички дунавски региони в периода
2014 – 2020 година. Център ще бъде Русе. Дунавската стратегия цели
общините, регионите и държавите по река Дунав заедно да осъществяват развитието си и затова у нас стратегията ще се изпълнява от организацията на дунавските общини и Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Като част от Дунавската стратегия вероятно ще бъде и разширението на пътищата Русе – Бяла и Русе – Шумен, ще се търсят възможности за Дунав мост. ЕС развива политиката
си на базата на региони и в този смисъл Дунавският регион е втората
стратегия на европейската организация след Балтийския регион. Макростратегията ще търси да увеличи ефектите си чрез мултинационално сътрудничество, т. е. да бъдат създадени екипи на по-широка база,
например между България, Сърбия, Румъния, Германия. Ето още един
аспект от ПР дейността, която предстои да изгражда мултинационални
връзки в Русе.
В действителност тази стратегия ще даде един добър старт на региона, ако инициативността е в добри ръце, защото реалността в момента е наличие на лоша пътна и туристическа инфраструктура, липсват информационни центрове, табелите, указващи туристическите
обекти, са лоши или ги няма. Такъв е случаят с уникалните стенописи в
Ивановските скални църкви. Обектът е под закрилата на ЮНЕСКО, но
за да се стигне дотам, трябва да се положат твърде много усилия. Информационните центрове, изградени със средства по програма ФАР, в
момента не се използват и се рушат. Обектът, подобно на Мадарския
конник, е притегателен център за наши и чуждестранни туристи, благодарение на историческия ПР и доверието, което е заслужил през вековете на своето съществуване.
Както Уолтър Липман основателно отбелязва, стереотипът е форма на възприемане, която приписва на фактите определен характер,
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преди те да стигнат до съзнанието ни (Липман 2001: 143). Те са наследени от културата ни, която ги е „формулирала“ за нас. Предават се от
поколение на поколение като биологична даденост. Ние ги получаваме
наготово, чрез групата, към която принадлежим. На нас са ни говорили
за обекти, предмети, събития преди да ги видим и осъзнаем. Именно
това дава оценката за културно-историческите ни обекти, но е крайно
недостатъчно, за да създадат тези обекти общия облик на културата,
независимо от устойчивостта на познатите факти.
Още един стереотип. Градските мотиви са доминанта в общия
пейзаж на Русе. ПР специалистите насочват усилията си към града,
който изпъква като културно-историческо средище. Тенденцията на
асиметричен информационен поток в полза на определен обект скрива
от „зрителя“ голямото богатство на региона и пренебрегва селския туризъм. Обратната тенденция се наблюдава в шуменския регион, където
туризмът се пренасочва от града към селските къщи за гости, по данни
за туризма на Статистическото бюро в града.
Русенци са „ревниви“ към своето минало, история и култура.
Градските легенди са живи и се разказват щедро на посетителите. Основен ПР подход е чрез специални събития (като например разходка в градска среда) да се разкриват архитектурното великолепие на
сградите, бита на русенци от Възраждането, облика на религиозната
и всекидневна култура на предците, археологическите забележителности. Кампанийният ПР обаче е съсредоточен, както вече се каза,
през пролетните месеци от годината, когато културните събития
кипят във всеки един друг град. Тогава са съсредоточени и основни
събития като Мартенските музикални дни – международният фестивал е една от най-привлекателните културни дестинации на картата
на България и региона, изложението УИКЕНД ТУРИЗЪМ, Нощта
на музеите, международният ден на театъра с множество спектакли,
симфонични концерти на Русенското оперно-фихармонично дружество и др.
Освен в оперативен план тази пролетна феерия от събития и прояви е част и от дългосрочната стратегия на община Русе за развитието на туризма в региона. Със забележителен успех се координира дейността в отдела по ПР на общината и ПР специалистите в останалите
културни институции в града. Освен чрез традиционните подходи ПР
специалистите предлагат и един своебразен начин за популяризиране
облика на града, а именно усвояване на културата чрез развлечение,
легенди и анимация.
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Анимацията съпътства всяко едно събитие. Историческите възстановки предлагат разкази за действителни факти и събития от близкото минало на Русе. Така например, облечени в типичното за градския
човек облекло от края на ХІХ век, заето от етнографския отдел на Историческия музей, професионални актьори и непрофесионалисти играят миниспектакли, от които на публиката ѝ става ясно за първата
жп линия Русе – Варна (1864 г.), изградена по времето на Мидхад паша,
за първата железопътна катастрофа (1865 г.), за първите наименования
на улица – „Кундурджийска“, „Куюмджийска“ и т. н., за първата метеорологична станция на брега на Дунав (1865г.), за първата жива картина
на платно в къщата на Марин Чолаков – киното (1897 г.).
Кратки исторически спектакли се осъществяват и по археологическите обекти, най-вече на римския кастел Сексагинта приста, средновековния град Чрвен, Ивановските скални църкви. Много често археологическите разкопки се използват като туристическо забавление.
Що се отнася до легендите, те не само съпътстват посетителите на всяка крачка, но и се отнасят досъбития в широк диапазон от време – от
древността до близкото минало.
Всичко това поставя основите на развлечението, но не в крайната му форма на хедонизъм, а като достъпна схема на човешко взаимоотношение с определена културна стойност. Точно този ПР подход
е печеливш поради факта, че откъсва човека от ежедневието му и му
предлага една нова социална действителност, нови социални контакти,
непознати преживявания. В „Шок от бъдещето“ Алвин Тофлър пише,
че „с придвижването на обществото от трудовата целенасоченост към
развлекателните занимания ще нараства и значението на развлеченията като основа за разликите между хората“ (Тофлър 1992: 70). В действителност насладата и удоволствието са се превърнали в основа за развитието на развлекателна индустрия, която същевременно е източник
за препитание за много хора, но не е достъпна за всеки.
По-скоро обаче се търси връзка на развлекателната индустрия с
визуалната култура. ПР специалистите са уловили тъкмо онази линия
на постмодерната необходимост от забавления, при която не е важно
каква информация ще поднесеш, а как ще го направиш. Медийната индустрия обръща все по-голямо внимание на една от важните си функции, а именно да забавлява, освен да информира и образова. Затова
акцент се поставя върху „фичъра“ и „инфотейнмънта“ като нови медийни жанрове, които трансформират фактите и реалността в условен
художествен дискурс. Вероятно в ПР общуването с публиките е уловена

Case study: Русе – част от Дунавския регион: стереотипи и нови възможности

273

тенденцията, която Даниел Бел формулира като теза, че „…модерният
свят е урбанистичен свят. Животът в големия град и начинът, по който са определени стимулите и общуването, осигуряват по-големи възможности хората да гледат и да желаят да гледат…“ (Бел, 1994: 170).
Още един пример за развлекателната индустрия в Русе е съчетанието на корпоративен мендижмънт и културно-историческо наследство. Винените фиести в Регионалния исторически музей са станали вече традиционни и съчетават култура и бизнес, като взаимно се
рекламират.
Като обобщение можем да се отбележи, че ПР следва своята класическа схема за популяризиране на градските пространства. Той представя културни институции, поддържа добри връзки във вътрешните
структури и медиите, но все още липсва балансът, който би бил постигнат, ако бъде създадена дългосрочна стратегия за развитието на
ПР в Русе, която да следва или пък да инспирира създаването и реализирането на стратегии за развитие на туризма и културата като цяло.
Все още остават недоразвити някои ПР аспекти на културната дейност
за сметка на градския пейзаж. Например не се обръща внимание на
стратегически обекти като Ивановските скални църкви и въобще на
туризма по поречието на Русенски Лом като развитие на селския туризъм. Медийната информация за тях е крайно недостатъчна и засега
действа единствено „по инерция“. Използва се репутацията, която тези
паметници са си осигурили чрез своята историческа стойност. В този
смисъл ПР дейността на културно-историческото наследство в Русе е
недостатъчно добре планирана, а реализацията ѝ е неравномерна във
времето и пространството. Въпреки оригиналните добри практики
съществуват и сериозни пропуски, които биха направили печеливша
една ПР стратегия.
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