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Ентъртейнмънт (entertainment) журналистика.
развлекателни, комерсиални жанрове в медиите

Художествени,
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ПЪРВИ РАЗДЕЛ
Жанрови класификации на текстовете в печатните и в електронните медии
АНОТАЦИЯ:

В изложението е разгледана спецификата на медийните жанрове и жанровите
класификации в исторически и в съвременен прагматичен аспект. Направен е кратък
критически преглед на следните школи в жанрологията: позитивизъм, социологическа
школа, формализъм, структурализъм, семиотика, херменевтика,

феноменология,

феминизъм, деконструктивизъм. Коментиран е обхватът на понятията стил и дискурс
като жанрово определящи. Коментирани са историята и функционалността на родни и
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чужди жанрови медийни класификации. Коментирана е унификацията и спецификата
на жанровата систематика в печатния и електронния дискурс.
КЛЮЧОВИ ДУМИ:

природата на медиите
школи в жанрологията
медиазнание
стил и дискурс
жанрова систематика
жанрови регулатори
горещи и студени медии
печатни медии
електронни медии
СЪДЪРЖАНИЕ:
Тема 1: Науката за жанровете. Социални аспекти на жанрологията
Тема 2: Диалектика на жанровете. Школи в жанрологията
Тема 3: Стиловете и дискурсите като жанрово определящи
Тема 4: История на медийните жанрове. Функционалност на медийните жанрови
класификации: френският, англоезичният и немският опит. Родни класификации
Тема 5: Горещи и студени медии. Медийни функции, жанрови регулатори.
Жанрова систематика в печатния и в електронния масмедиен дискурс
Библиография
Тема 1:
Науката за жанровете. Социални аспекти на жанрологията
Терминът жанр има латински произход (от лат. genus през фр. genre) и означава „род”.
В широк смисъл чрез този термин се обозначава разновидността на произведенията на
материалната и духовната култура, обвързани с типологически родови черти и
същевременно притежаващи индивидуално своеобразие. Говори се за жанрове в
изобразителното

изкуство,

в

музиката,

в

архитектурата,

в

литературата,

в

медиите.Жанрът подрежда в категории образи и идеи по собствен уникален начин.
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Например: романът разказва; одата възпява; елегията изплаква; драмата разиграва;
репортажът предава от мястото на събитието; пътеписът описва в движение;
мемоарите разказват миналото, спомняйки си; апелът увещава; трактатът проповядва и
конституира; памфлетът унищожително осмива; интервюто изпитва и изповядва;
хрониката подрежда събитията във времеви порядък и пр. Жанрът е съвкупност от
традиционно усвоени модели и по същество представлява утвърдена форма за изява на
човешката мисъл. Той влиза в особени отношения със света, като служи за образец,
инструментариум или очакване да поведе читателя на среща с текста (У. Еко). Н.
Пирсон, Дж. Кълър и др. определят жанровете като своеобразни институции в сферата
на езика, мисленето и изобразяването на картината на света. Те притежават редица
автономни признаци, посредством които управляват и контролират писателското (в
най-широк смисъл на думата) поведение.
Жанровете притежават относителна устойчивост. Те са носители на идеология,
въплъщение на властта, конвенции за въздействие и промяна на общественото
устройство, на културната парадигма. Жанрът пренася и охранява литературната и
въобще културната и обществената традиция. Диалектиката на Хегел разглежда общото
състояние на света и стадиалността на човешкото развитие на съзнанието като
предпоставка за съдържанието на жанра. Например, казва Хегел, епохата на разцвета на
романа и епоса съвпада с т. нар. “век на героите”, следователно всяка епоха условно
излъчва своя жанров фаворит: Класицизмът – драмата (поради налагането на
пирамидалната йерархична структура на обществото, начело стои монархът държава),
Реализмът – романа (наречен епосът на буржоазното общество), Романтизмът –
приказката и разказа (поради засиления интерес към фолклора), но и романа,
Символизмът – лириката (поради абсолютизирането на индивида и фиксирането върху
идеалните светове на духа) и т. н. Двайсети век е известен като векът на
журналистиката.
Жанрологията е дял от науката за езика и литературата, а в съвременността – и част от
полето на науките за информацията. Тя има хилядолетна история и поради това е
определяна ту като консервативна, ту като неразработена, ту като най-старата и изучена
сфера в науката за езика и литературата. Но в крайна сметка жанрът се оказва основна
тема в модерния проект за литературата и масовата комуникация.
Теорията за жанровете приема възможността за систематизация на различните
литературни и нелитературни форми и модели. След като “Поетика” на Аристотел
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(първият систематичен жанроложки труд – сборник с правила за начина на писане) е
превърната в образец за подражание, всички текстове на тази тема през вековете имат
повече или по-малко нормативен характер. Оттук се ражда и постоянното подозрение,
че систематизиращата поетика ограничава мисълта; че лансира опростяващи мисленето
норми,

а

не

стимулира

изследването

на

богатството

и

разнообразието

в

текстопроизводството.
Жанрът е не просто чисто литературен механизъм, т. е. изнесен на естетическо ниво и
писмено диалогизиращ с останалите изкуства и културни практики. Той е преди всичко
комуникативен и интерпретативен код. А жанрологията успява, поради своята
прословута консервативност, да съхрани приемствеността в теорията; да дефинира
литературата спрямо не-литературата и да съхрани опита през вековете. Жанрологията
се занимава с диференциацията на текстовете.
От романтиците тръгва радикалната идея, че жанровете не са даденост, не са пасивен
материал, а живи, взаимодействащи си организми (това твърдят Фридрих и Вилхелм
Шлегел). Романтиците говорят за раждането на полижанрови форми (продукти на
междужанрови смесвания), което слага край на класическите идеи за чисти жанрове
(според които естетическите категории не се смесват). Класификацията е процедура,
предоверяваща се на таксономиите (имената на жанровете), а те имат единствено
производствен характер, макар и съхранили мисловните и психологическите
характеристики на човека и обществото в исторически план. Например елегия означава
тъжна песен; роман – история за любов, но и произведение, написано на романски
(говорим, а не латински) език; новела – нечувано събитие; репортаж – отчет за
събитията от автентичното време и място на случването им и т. н. Името на жанра е
плод на традиция, а тя скрива измененията и конфликтите. Името не е аналитичен
термин, а продукт на историята – поне така е в традиционната номинация на
литературните жанрове.
Съвременните изследователи

са склонни да подхождат

социологически към

проблемите на жанра, уподобявайки го на институция: подобно на църквата,
университета, държавата – в модерното човешко общество. Животът в институцията
жанр предлага относителен стабилитет – той може да варира от пораждане през
самоизразяване до създаване на нови институти жанрове. Например романът и драмата
извървяват хилядолетно развитие, преживяват апогеи и спадове, за да се заговори във
втората половина на ХХ век за тяхното тотално разколебаване и превръщането им в
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нови и новоименувани форми – антироман и антидрама. Разколебават се действието и
диалогът, характерите се схематизират, времепространствените топоси тотално се
премоделират. Но и единият, и другият жанр съхраняват генетическите си белези – на
пространен синхронен и диахронен разказ при единия и на произведение за сцена при
втория. Така че, във всеки случай жанровете са продукт на предвидимостта,
премислеността и преднамереността (в добрия смисъл) на автора и текста спрямо
историческия контекст.
Теорията на жанровете залага на времето и пространството като същностни
характеристики на жанра. Дж. Клайнер, Е. Щайгер и др. например, като разсъждават
върху същността на словесните жанрове, отнасят света на епоса към миналото
(разказът се поражда в резултат на вече случили се и оценени като значими събития),
на лириката – към настоящето (тя рисува моментни и автентични персонални
състояния), на драмата – към бъдещето (междучовешките конфликти проектират
бъдещи човешки отношения). От друга страна е подредеността и класификацията на
словесните текстове не с помощта на категориите време и място, а чрез чисто
литературни и текстолингвистични категории, всяка от които представя определен вид
организация и структура на словесната творба. Това е една непосилна, особено във
времето на постмодерността задача, затова и жанрът не бива да бъде абсолютизиран
като механизъм, изцяло обясняващ текстостроенето. Естествено невербалните жанрове,
принадлежащи на музиката, изобразителното изкуство, сцената и пр. се себеизразяват
посредством други категории, присъщи на тяхната природа.
Погледнато исторически, жанрът се променя, но винаги се запазват неумиращи
елементи на архаиката в него – доказва го древността на жанровете роман, комедия,
трагедия, лирика. Жанрът е винаги стар и нов (Бахтин); в неговите бездни е заключена
история (Петер Сонди); той се възражда във всяка епоха, с всяка промяна на
конвенциите на възприемане на информацията и комуникационните стратегии, във
всяко индивидуално произведение – съхранил неумиращи черти (Нортроп Фрай).
Жанрът винаги помни миналото си, като по този начин си осигурява единство и
непрекъснатост на собствената си жанрова динамика. В този смисъл Михаил Бахтин
говори за диалектика на жанровете, за закономерност и постъпателност на процесите
вътре в тях – самият той изследва еволюцията на романа от античните времена през
средновековните, през рицарския роман и готиката до ренесансовия роман.
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Жанровете, сюжетите и персонажите сами по себе си са проблеми на литературната
теория, както и на теорията на изкуството. Като се има предвид фактът, че жанрът не
съществува извън собствените си примери, а жанровете, подобно на езика се
“употребяват” несъзнателно, естествено, за да бъде изяснено понятието медийни
жанрове, трябва да бъде описано поне задоволително количество текстове във
функционален, исторически и структурен порядък.
Жанрът е форма, а това означава симетрия, правило, повторение, но и оттласкване от
повторението, вариация на тема. В крайна сметка не бива да се гради твърда жанрова
класификация; тя винаги е исторична, а прийомите на композицията се култивират в
различни жанрове. Обикновено жанрът се определя от доминантата на главния жанров
мотив. Например романът е пространен разказ за нечия лична съдба и общностен
идеал, в разказаната история трябва да има любовна интрига; поемата е лироепос, т. е.
произведение със сюжет, но в мерена реч; баладата е разказ (може и в мерена реч) с
фантастични елементи и пр. Този мотив произлиза от замисъла, от скритата идея, от
отношението на автора към изобразяваните обекти. Това пък често е единствено в
прерогативите на интерпретиращия.
Трансгресиралите (смесени) жанрове се поддават на класификация, ако бъдат условно
или авторски групирани под едно или друго определение. Ако в едно произведение има
съперничество между два доминиращи жанрови елемента, изследователят е този, който
преценява кой елемент е по-значим и означаващ за конкретния етап. Например
известен е литературнокритическият спор относно жанра на творбата „Бай Ганьо” на
Алеко Константинов. Изказват се хипотези относно цикличната й структура,
съществува дори твърдение, че това е роман с отделни глави, че е цикъл разкази, скици
или фейлетони. Оказва се, че определени негови истории приличат повече на
художествени разкази, други на диалози, трети са категорично фейлетони. Понякога се
оказва, че жанрът е трудно дефинируем – което на значи, че той отсъства.
Жанрът остава главната историческа инстанция за актуализация и нормализация на
словото и човешката памет въобще. При литературните текстове идентификацията на
човека (автор, персонаж или реципиент) зависи от разбирането на социалния или
естетическия проект. В сферата на масмедиите идентификацията се определя от
глобалния социалноисторически сюжет, от публичния проект на обществото и
принципите на неговата комуникация, вписани във формалните рамки на медийния
дискурс. Например войната като исторически акт стимулира писането на репортажи и
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военни разкази в годините на Първата световна война (второто десетилетие на ХХ век)
– така от военния кореспондент Йордан Йовков се ражда писателят. Във времето на
Студената война (третата четвърт на ХХ век) по радио ББС – Лондон звучат ГеоргиМарковите „Задочни репортажи за България” – един десидентстващ, но вече
анахроничен

жанр.

Епохални

исторически

събития

провокират

разцвета

на

мемоаристиката; застоят и цензурата пък провокират сатирата и езоповия език. И т.н.
Безспорно жанрът регулира очакванията, моделирайки творческите намерения в текста
спрямо познанието, твърди Кант. Или, образно казано, жанрът е (съществува) изцяло и
само в текста; той е съзнание, продукт в нечия глава – мисъл, воля и представа.
Принципно съзнанието е исторично, жанровото се оказва двойно исторично, защото се
отнася до промяната в конкретните социални и културни мисловни нагласи, от една
страна, а от друга – се обвързва с една вече създадена теоретична мисловна традиция, с
която конкретният текст трябва да се съобразява.
Въпроси и задачи:
Дайте

примери

за

различни

жанрове

в

българската

литература,

които

интерпретират една конкретна тема. Например Априлското въстание? Или
Гражданската война от Септември 1923 година? Посочете текстове, автори и
имена.
Как си обяснявате дефиницията за двайсети век като „век на журналистиката”?
Кои исторически и обществени събития в него провокират жанровия интерес към
документалните форми на журнализма – репортаж, интервю, новина, очерк?
Разсъждавайте върху буквалния или лъжливия смисъл на имената на жанровете
обозначени като novel – роман, новела (разказ, нечувано събитие) и новина? Какви
разминавания наблюдавате между таксономията entrevue/entretien – интервю (букв.
„между два погледа, на четири очи”) и интервю по двойки? А репортаж (report отчет) означава буквално

разказ от мястото на събитието? Дайте конкретни

примери.
Как тълкувате твърдението, че жанрът е винаги стар и нов, че помни миналото си,
че в постмодерните форми възкръсва архаиката? Чували ли сте понятието
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„електронна агора”, с което се назовава публичното интернет пространство?
Знаете ли, че агора се е наричал древният площад, където свободните атински
граждани са се разхождали, срещали, спорели, дискутирали? Кои електронни агори
посещавате персонално вие днес в интернет? Назовете имена на сайтове, форуми,
чатове, блогове.

Тема 2:
Диалектика на жанровете. Школи в жанрологията
В своето хилядолетно битие науката за жанровете се е обособявала и консолидирала
около различни схващания, дефиниции, постановки за това какво е жанрът и как
функционира. В резултат на това в нея са се обособили през вековете и годините
различни школи, течения и направления. Ще разгледаме основните жанроложки школи
и направления от края на ХІХ и целия ХХ в
Позитивизъм:
Тази школа се обособява в щастливия ХІХ век, когато човечеството все още вярва в
беззаветната сила на позитивното знание, на факта като пораждащ смисъла. Между
автора и реципиента има своеобразна вътрешна договореност за възприемане на текста,
установена чрез жанра. Жанрът е формата, тялото на текста, което, както всяко друго
тяло (т. е. жива система) се ражда, развива, преживява своя апогей и умира, твърдят
позитивистите (Брюнетиер; Иполит Тен и др.). Формите приличат на калъп, черупка,
отпечатък, подобен на онези форми, оставени в камъка, твърди Иполит Тен. На
практика текстът е нещо друго, съществуващо посредством индивида. Жанрът е
схематична форма, подложена на безкрайно много индивидуални (авторови)
трансформации. Затова дори класическият роман на ХІХ век, дори и само английският
викториански роман бележи съществени трансформации в творчеството на отделни
автори. Говорим за Дикенсов или Балзаков роман. За романа тип Текери, за романите
на Джейн Остин и др. Формата на жанра своеобразно повтаря природата и нейната
логика – например баснята прилича на тревичка, изгубена в гъстата гора на останалите
диалози и разкази, но в нея можем да открием общите закони, според които растенията
жанрове (в случай наративно-дидактичните фолклорни или литературни – от
приказката, притчата и легендата до големите форми) се развиват и оцеляват.
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Прагматизъм:
През втората половина на ХХ век се налага идеята за полижанровата валентност на
текстовете, т. е. способността на определен текст да бъде подвластен на различни
жанрови закони, да принадлежи на два или повече жанра и за доминиращата роля на
интерпретацията в разбирането на текста. Например „История славяноболгарская” на
Паисий Хилендарски е едновременно историографско съчинение, митологично
сказание хроника, напомня на легенда, но и на митичен именник на царете, дидактичен
трактат с профетично-агитационни функции. Прагматиците твърдят, че именно
жанровете служат на критическата мисъл и социалните очаквания, а не обратно.
Открито са заявени връзките между жанр, общество и идеология, особено през ХХ век.
В този дух е например теорията на Бахтин за взаимообусловеността между появата на
ренесансовия роман и назряващите буржоазни отношения в епохата. Социалните
връзки и текстът са взаимопораждащи се: жанрът е причина и следствие, синхрония и
диахрония; литературна и културна памет. Неопрагматиците твърдят, че жанрът е
полезен само дотолкова, доколкото може да се пригоди инструментално към една поширока интерпретативна процедура; иначе той служи самоцелно на критическата
мисъл и практиката. Жанрът трябва да бъде критерий, техническо средство изцяло и
единствено за разбирането на текстовете, а не цел на познанието.
Институционализъм и социология:
Институционалистите разглеждат жанровете като социални продукти, а епическото,
лирическото и драматическото като човешки универсалии; читателя – като деен
участник в правенето на жанра посредством т. нар. читателски намерения. Всяка епоха
притежава консервативна и нова – своя жанрова система, а жанровете извеждат на
преден план конструктивните черти на обществото, към което принадлежат, твърди
Цветан Тодоров. Така например трагедията, сатирата и есето във властта произвеждат
конкретни идеологически значения. Максимално ефективен жанр в епохата на
Класицизма е трагедията, защото стабилизира представите за възвишено и красиво в
духа на абсолютизма. И въобще най-строгата жанрова йерархия съществува във
времето на Класицизма, защото отговаря адекватно на социалната структура на
абсолютната монархия (висши жанрове са трагедията и епическата поема; нисши са
комедията и всички останали). Затова драматурзите трагици Корней и Расин се
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превръщат в еталони за своята епоха, но любимецът на тълпата, а и на бъдещето се
оказва комедиографът Молиер. Подобна канонична епоха е и социалистическият
реализъм, където уж жанровете са равноценно престижни и равноправни, но

на

практика са подложени на задължителния идеологически диктат.
Има и максимално нестабилни жанрове, които, усъмнявайки се в истината на идеите на
епохата, рушат статуквото: такава е например сатирата във всички авторитарни епохи –
тоталитаризма, абсолютизма, автократизма. Тя може да се интегрира и в други жанрове
като тип светоусещане, което се конкретизира в тях (например в сатиричен очерк,
интервю, диалог, драма, афоризъм). Така уж равноправните жанрове афоризъм и драма,
но поставени под знаменателя на сатиричната доминанта, превръщат афоризмите на
Радой Ралин „Люти чушки” през 70-те г. на ХХ в. в забранена и изгорена книга, а
сатиричните драматурзи като Стефан Цанев и Станислав Стратиев имат немалко
проблеми с властта. Има и жанрове, които сами пораждат себе си, например есето: то
обглежда и осмисля идеологическите стратегии на Просвещението, в опитите на ума се
раждат идеите за радикална обществена и социална промяна. Така Монтен, Декарт,
Дидро и Русо, пропагандирайки посредством жанра свободата на мисълта, се оказват
истинските бащи идеолози на Френската буржоазна революция.
Жанрът е социална сила, естетически регулатор, идеологически „диктатор”.
Според социологията на литературата няма нищо съвсем извън литературата и езика: те
са форми на социалност, а жанровете са точки, върху които властта се осъществява и
самопоражда. Така авторитарната власт се реализира на практика в жанра и езика на
заветите-аксиоми на Мао Дзе Дун, в тезисите на Тодор Живков, в посланията и в
биографията на Ким Ир Сен, в автобиографията „Моята борба” на Хитлер. Известно е,
че властта принципно се осъществява като власт във и чрез езика. Пиер Бурдийо
разглежда жанровете като адекватни на икономическите отношения и подрежда
жанровите критерии по степен на важност.
Семиотиката:
Тя изучава знаковите системи в изкуството и комуникацията, определя жанра като
симптом на определена култура, на социалния статус, който го поражда, приема и
разпространява. Тя говори за жанра като за семиотично поле, разчитащо на
интерпретацията (на знаците в това поле) в постигането на истината за текста и
неговите смисли. Те трябва да бъдат разшифровани. Нито една нишка от мрежата
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смисли на или над текста, твърди У. Еко, не е по-значима от другата, а цялото се търси
в съполагането на смисли и значения на и извън текста в полето на рецепцията.
Разкодирането на тайните образи, знаци и смисли, които крият сюжетът и образите в
романите на самия Еко например, се отнасят към т. нар. „роман на тайната”, който
обаче твърде много напомня и на философско-естетически трактат. Такъв е жанрът на
всички романи на Умберто Еко.
Институцията жанр има и формираща функция по отношение на получателя и неговата
компетентност. Жанрът не представлява ценностно-таксономична категория. Например
романът е нито повече, нито по-малко ценен от сонета, да кажем, или от комедията; а
статията като медиен жанр, наричана някога царица на жанровете, е не по-значима от
очерка или репортажа. Безспорно обаче в динамиката на жанровите процеси
съществуват обективни закономерности и субективни механизми, даващи право да се
говори за мода или за йерархия на жанровете. Свързан с проблема за йерархията
(защото йерархията се базира на ясните степенувани правила) е въпросът за жанровата
чистота на текстовете и вписването им в определена систематическа процедура на
функциониране, изразяване и възприемане.
Разнообразни жанрови контаминации и конвергенции (означени като промени,
размени, взаимовлияния, взаимопрониквания) разколебават консервативната жанрова
устойчивост. Раждат се текстове с двойно поданство като: поема, лирическа драма,
роман в стихове, документален (репортажен) или биографичен роман, есеистичен
очерк,

репортаж

фичър,

аналитично

интервю

и

т.

н.

Смесванията

и

взаимопроникванията между творбите и жанровете се основават на различни принципи
в

зависимост:

от

принадлежността

към

дискурса

(към

литературата

или

нелитературата), от прагматиката и когнитивния (познавателния) потенциал на текста,
от формата на разпространение, от профила на адресата.
В този план на битието и еволюцията на жанровете се говори за нормативни и
антинормативни (еклектични) епохи, спрямо които различните текстологични школи
подхождат по различен начин. Семиотиците говорят за несъстоятелност на авторовото
намерение: то е продукт на инерция и нищо повече. Те настояват за широта на
интерпретацията, диференцират различни жанрови нива в текста и обявяват смъртта на
автора. Ролан Барт говори за несъстоятелността на идеята за личността на автора и
значимостта на неговия замисъл, за непродуктивната стратегия за търсене на
обективност в авторовото поведение; за това, че думите убиват личността на автора, а
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цената на разбирането на текста е игнорирането на авторството. Раждането на читателя
започва със смъртта на автора. Този феномен наблюдаваме особено активно във
функционирането на новинарските текстове.
Херменевтиката:
Херменевтиката твърди, че за жанра на дадена творба трябва да се съди по възможната
му съотносимост спрямо исторически установена група от подобни текстове. Тази
теория е гносеологически оптимистична, защото вярва в постигането на изчерпващо
точен жанров модел (все пак). Яус твърди, че текстовете могат да бъдат само
исторически отграничавани и описвани: жанрът описва клас, закономерност; а текстът
представя индивидуалното. Гадамер от своя страна настоява за правилно разбиране на
творбата благодарение на съответствието между част и цяло: творбата е единство от
части, а не би могла да бъде разбрана частта без цялото и обратно. Читателят тръгва от
очакването, наречено още предразсъдък (към него всъщност принадлежи жанрът),
минава през четенето, за да достигне до постигането на смисъла. И така
херменевтиците работят основно със средновековни текстове, тяхната методика на
затворения прочит настоява, че всеки текст, подчинявайки се на жанра си и езика си, е
всъщност уникат. По тази логика например романът „Под игото” на Вазов би трябвало
въобще да бъде изключен от оперативната процедура на жанра си – авантюрноприключенско-исторически роман. Той е и не е такъв роман. Освен това липсва аналог
в епохата, към която принадлежи (повече от десетилетие това е първият и единствен
роман, следващият е отново на Вазов и е… неговото продължение – романът „Нова
земя”). Ако четем херменевтично главата „Пиянството на един народ” от „Под игото”,
би трябвало да стигнем до извода, че това е лирическата поанта на един, иначе
епически пълноценен свят, който обаче тук избухва в лирически възторзи,
философствания, акламации, включително и автоцитати. Но по същество това е
извънсюжетен елемент в рамките на цялото (предразсъдъка), наречено роман. В
журналистическата практика херменевтичното разбиране на един конкретен текст –
например документален филм, посветен на вълнуващо съвременно събитие (да кажем
арабската пролет на египетския площад Тахрир или турската „революция Таксим”),
херменевтично изгледан и интерпретиран, може да придобие всички черти на репортаж
плюс лирическа проза, есе, импресия и пр.
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Формализмът:
Формалистите са предшественици на структуралистите, те дефинират жанровете като
етикети на порядъка за разглеждане и изучаване на света; като форми за изследване на
външния мир от човешкото съзнание. Жанрът е продукт на конвенция (договореност) и
съгласуване на сигнали, той е набор от интелектуални операции в негласния и
незабележим договор между автор и читатели за това в каква система са разположени
явленията, подложени на анализ (Виктор Шкловски).
Борис Томашевски определя жанра като продукт от съчетаването, групирането на
различни похвати (прийоми), образуващи система; те са текстопораждащи, а за всеки
жанр са специфични, доминиращи. Той говори за еволюция, водеща понякога до разпад
на жанровете (например класическата трагедия и комедия днес не съществува –
формите са се разпаднали – превърнали са се в гражданска драма, мелодрама,
антидрама и т. н.), а също и за постоянно преминаване от сферите на високото към
ниското (такива преходи се наблюдават в историята на романа – исторически,
пародиен, плутовски; в поемата – героическа или сатирическа и т. н.). Произведенията
се разпадат на обширни класове, които се диференцират видово, според историкостилистичен принцип (например байроническа поема, чеховска новела, балзаковски
роман), а общото помежду им е много по-незначително от различията. Формалистите
се съсредоточават върху езика и стила на творбата, които са жанрово определящи. Те
формулират понятието сказ, което обозначава влизане в езиковата кожа на персонажа –
разказвачът усвоява диалекта, езиковите похвати на героя си и разказва вместо него,
като него. И този разказвачески модус именно е жанрово определящ. Такива сказови
форми в българската литература откриваме в някои от Елин-Пелиновите творби
(например в сатиричните скици „Пижо и Пендо”), при Хайтов (в „Диви разкази”), в
разказите на Чудомир („Не съм от тях”). Във формите на журнализма най-често
фийчърът, както и повечето сатирични формати прибягват до ползването на този
ексцентричен, но твърде обичан похват.
Структурализмът:
В синхронен и диахронен план във времето жанрът е статичен или динамичен формант.
Структуралистите твърдят, че жанровете произлизат от общи речеви актове: молитва
песен (поезия), разказване (роман, разказ), религиозен ритуал (драма), според които
текстът кодифицира речеви черти, съхранявайки епическото, лирическото и
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драматическото като човешки универсалии. Рисковано е, твърди Цветан Тодоров,
определението за жанр да бъде дефинирано само въз основа на назоваването (например
комедия, трагедия, фарс, елегия и т. н.), защото някои жанрове никога не получават
име, други погрешно са назовани с едно и също име, макар че имат различни
характеристики. Жанровете трябва да се изучават не според имената им, а по линия на
структурните им характеристики. Във всеки период жанровете образуват система. Те
могат да се дефинират и съответно ре-дефинират във всеки различен момент
единствено чрез своите взаимовръзки с другите жанрове. Трансгресията обикновено се
обяснява със смесването на жанровете в резултат от сблъсъка между две жанрови
системи. Така например след епохата на естетическия абсолютизъм (Класицизма) в
най-догматичния и нормативния жанр – драмата – се наблюдават радикални жанрови
смесвания. В резултат на това се ражда жанрът трагикомедия (на сцената се разиграва
драматична картина с твърде емоционални обстоятелства, напоена с много сълзи, но в
крайна сметка финалът е щастлив). Жанровото название се запазва чак до времената на
Модернизма, когато се появяват Ибсеновите драми. Трудно можем да ги дефинираме
според естетическите правила като трагикомедии (финалите им въобще не са
щастливи), но класическите критерии за трагично и комично са тотално преосмислени.
Ражда се таксономията (назоваването) гражданска драма, ползва се и компромисното
название пиеса (жанрово-естетически нищо не значещо – от фр. pièce „парче, къс”). И,
когато смесването се наложи като норма, това означава налагане на нова жанрова
система.

Дефинира

се

феноменът

„йерархия

на

жанровете”,

според

който

доминиращият жанр има в конкретния исторически момент определящо значение и
формира определени рецептивни стратегии (за четене, възприемане и тълкуване на
смислите на текста).
Ван Дайк говори за стереотипните представи на структурното знание, имайки предвид
консерватизма на жанровата теория, и използва в теоретичен план термина
суперструктура в смисъл на жанр, за обозначаването на схеми, обладаващи постоянни,
конвенционални (вариращи в различните култури и традиции, но специфични за всеки
тип текст) свойства. Макроструктура пък той назовава типовете речеви актове,
тематичните структури обозначава като топици. Така, поднесени в общ жанроложки
план, тези разсъждения могат да се отнесат конкретно към медийната жанрова
проблематика: този смисъл жанрът суперструктура, назован като новина, принадлежи
към макроструктурата на наратива (от лат. „разказвам”) и като топик новината да бъде
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определена като политическа, икономическа и пр.; интервюто – към диалога, отново
към политическия, спортния, лайф стайл и пр. дискурс.
Феноменологията и рецептивистиката:
Е. Хусерл, Яус и Б. Кроче считат, че конкретното опредметяване на изкуството или
комуникативния акт се случва всеки път в текста, но и всеки път различно от него.
Следователно всеки текст е феномен сам по себе си, а това означава, че има собствен
жанр (защото принципно липсва всеобщ адекватен жанров знаменател). Жанрът на
творбата е предразсъдък, който трябва да се преодолее, за да се стигне до смисъла,
твърди Кроче, а творбите могат да бъдат описвани на основата на съвкупните им
исторически, не типологически белези. Колкото са пишещите, толкова и жанровете –
заявява американският феноменолог кроченианец Дж. Спингарн. Така обаче всъщност
се обезсмисля въобще идеята за класификация, за отграничаване и изучаване на
формите и структурите; отрича се въобще идеята за реда, порядъка, традицията във
възникването и тълкуването на текстовете. Ако методологията на феноменологията и
рецептивистиката би могла да бъде приложена като интерпретативен инструментариум
към художествените текстове

например, сами по себе си романите на Рабле

„Гаргантюа и Пантагрюел”, на Волтер „Кандид”, на Толстой „Война и мир”, на Джойс
„Одисей” са толкова различни, че с право могат да се назоват собствени жанрове. Или
пък читателят на „Хаджи Димитър” на Ботев трябва тотално да преодолее
предразсъдъка си спрямо творбата, четейки я като ода или пък като балада, за да
достигне до собствените й смисли и форма. Относителността и условността на жанра
като функция според феноменолозите обаче, колкото и да не върши работа на сферите,
в които формите задължително трябва да се автоматизират и унифицират (като
журналистиката и по-специално новинарството), всъщност обосновават жанровата
диалектика именно там. Новинарският разказ е собствен жанр, сам по себе си феномен,
в наглед разнородни текстове: така карикатурата, обозначаваща екзекуцията на Чарлз І
във времето на Английската буржоазна революция, живее в амплоато на новинарски
жанр, адекватен на съвременната политическа новина (при това от първостепенна
важност – избухнала е революция, монархът е обезглавен).
Феминизмът:
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Феминистките разпознават в жанра въплътената идея за фалоцентризма (по точно –
фалологоцентризма); заплахата от налагането на мъжкия ред и потисничество в
обществото и в историята – чрез езика и жанра. Феминистите критикуват самия акт на
теоретизиране и класификация на жанровете – снемащ мъжкия символичен ред в
дискурса (така обяснява процесите Елен Сиксу) и пледират за плурализъм и женска
(текстуална) свобода. Класификацията се разбира като типично мъжко средство за
боравене с многообразието на опита, а жанрът е средоточие на редица репресивни
практики; той поробва и подчинява, като класифицира (според Юлия Кръстева).
Магазинните формати и налагащите се тенденции на всеядност във формите на
съвременната ентъртеймънт (развлекателна) журналистика и въобще разколебаният
порядък на днешната медийна среда до голяма степен сбъдват радикалния феминистки
проект. Всъщност доминацията на визията над словото е именно такава „женска”
победа над логоса.
Деконструктивизмът:
Говоренето за текста и за жанра са две различни вербални послания. В този смисъл Жак
Дерида вменява на жанра просто отлагане на значения, оразличавания (différance) по
отношение на словесните практики в акта на четенето и възприемането. От
деконструктивистка гледна точка жанрът е само възможност за значения, той е следа,
саморазрушаваща се моментално след появата си. Жанрът е особена реалност, която се
саморазрушава веднага щом се появи. Жанрът е едновременно и постоянно откриван и
изгубван, проблясващ и угасващ сред калейдоскопа от текстове. Той никога не е
напълно присъстващ или отсъстващ, а текстът (винаги) участва едновременно в
няколко жанра, без изцяло да им принадлежи.
Фактът, че един текст не показва жанра си, не означава, че той няма жанр, твърди
Франсоа Растие. Необходима е подредба на емпиричния материал (на фонда от
конкретни творби) в жанрови категории, групи жанрове, жанрови формации, носещи
идеята за множественост и променливост (нестабилност) на жанровите черти и връзки.
Не съществува унифициращ приравнителен принцип на подреждане на текстовете в
затворена жанрова схема, но всъщност именно битието на жанровите елементи –
хронотоп, персонажи, типове словоупотреба, обектно-субектни взаимоотношения,
конфликти (имащи пък връзка с проблематиката и тематичните ядра на творбата) са в
основата на жанровата диференциация.
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Изнамирането на жанровете е всъщност издирване и фиксиране на основополагащите
характеристики на обществото, на което принадлежат. Например драмата на
Класицизма снема в сюжетно-композиционен план механизмите на устройство на
обществото: в абсолютната монархия волята (и задължителната роля в пиесата) на
краля е адекватна на високата реторика на сериозното и възвишеното слово на
трагедията; кастовото деление и принадлежността на персонажите към различни
светове (аристокрация и плебс), както и функцията на героите резоньори (гласът на
автора), характерът на конфликтите, очакванията на публиката и т. н. предполагат
задължителното противопоставяне между възвишено и ниско. В много по-късни епохи
пък статията – царицата на жанровете в тоталитарния печат, изразява безапелативния
авторитет на Вожда и Партията, както и доминацията на авторитарното персонално
слово. Обратно – редакционният коментар днес се е наложил като заместващ
авторитарния политически дискурс с нормата на плурализма и авторитетния глас на
четвъртата власт, а разследващият репортаж процъфтява в условията на свободата на
словото в традиционните демократични общества.
Ако подобна зависимост на текстуалните дискурси спрямо социалния релеф важи за
естетическите жанрове, с двойна сила той важи за прагматичните жанрове от сферата
на социалната комуникация (научни, юридически, политически), към която спадат и
медийните жанрове (журналистически, публицистични и нежурналистически).
Всеки нов жанр се нуждае от време, за да бъде постигнат консенсус около неговото
право на съществуване, назоваване и позиция спрямо заварените класически образци.
Що се отнася до неговото узаконяване – чрез манифести, трактати, предговори, дори
негативното определяне на жанра е вече сертификат за съществуване. Така негативно е
дефиниран в появата си жанрът мелодрама – Дидро го определя като чудовищен.
Пушкин пък с особена почуда дефинира жанра, който е изобретил в „Евгений Онегин”
– сам го дефинира като „роман в стихове.” Става дума за изобретяването и налагането
на особен повествователно-лирически стил, според който отделните глави на романа се
обособяват строфично във формата на сонета. Ражда се и просъществува само там
прословутата „Онегинска строфа”. Пенчо Славейков преднамерено се заема да
конституира в модерната българска литература жанра епопея, пишейки „Кървава
песен” – в една твърде отживяла и архаична вече форма. Петко Тодоров пък възкресява
от антична забрава жанра идилия („Идилии”). Появата, регистрирането и налагането на
даден жанр е продукт на социално стечение на обстоятелствата. Той се появява, когато
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е необходим на публиката и още повече, когато преднамерено обслужва социална или
естетическа доктрина (както е в случая с кръга „Мисъл”), корените му могат да бъдат
търсени често в периферията на литературното поле или в маргиналните
комуникативните практики, за да се превърне в модел на писане задълго.
Въобще да се открие жанрът, означава да се разчете текстът и смислите му, като се
съпостави с други текстове и по-специално с обществените и идеологическите норми,
които налагат определен модел на правдоподобието или напротив – на фикцията – за
света през дадена епоха и за дадена публика. Могат да се изведат архаични жанрови
нишки между медийните жанрове и литературните, както и спрямо фолклорните. Така
медийните жанрове кореспондират със следните три основни литературни рода: епоса
(новинарските и аналитичните монологични текстове са наративни формати); лириката
(беседи, монолози, изявления, есета очерци); драмата (полилозите – интервю, дискусия,
диспут притежават всички фази и етапи от развитието на драматическото действие:
завръзка на конфликта, развитие, колизии, обрати, кулминация, развръзка).
Обричането на света да бъде “глобално село” (Маклуън) метафорично предполага
приобщаването на медийните жанрови форманти към обичайните фолклорни речеви
практики:

сказания, приказки,

слухове,

мълва,

песни

(съответно

–

новини,

осведомителен бюлетин, коментари, фийчъри, хроники, репортажи); баяния, гадания,
наричания (съответно изявления, поздрави, речи, апели, прокламации); ритуалномагически практики (съответно интерактивни игри и сеанси, общуване онлайн,
реклами, проспекти); диалози (съответно интервюта, пресконференции, диспути, чат);
седенки, празнични семейни и обредни социални практики (съответно развлекателни и
риалити шоу, куиз шоу, състезания) и т. н.
Всеки текст е едновременно конкретна реализация на жанра и отклонение от него и
именно това постоянно прекрачване, неспазване на границите и формите носи
оригиналността на звученето на текста и автентичния отпечатък на вкуса и
комуникативните нужди на времето. Вглеждайки се през призмата на жанрологията в
хипертекстовия свят на интернет например, откриваме ясни проекции на много древни,
а също и на утвърдени класически жанрови форми и схеми: диалози, изповеди,
импресии, статии, беседи и т. н. И всичко това – завъртяно в безначалния и безкраен,
хипертрофичен, необозрим, виртуален, но достъпен в своята хаотична подреденост
съвременен свят текст. Свят, който бриколажно сглобява и разглобява познати форми,
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придавайки им – благодарение на новите технологични способи за комуникация –
неузнаваем вид. Появяват се нови медии, раждат се нови жанрове.
Въпроси и задачи:
Как тълкувате тезата на прагматиците, че жанрът трябва да служи на творбата и
да е критерий за разбирането й, а не обратното? Можете на илюстрирате
разсъжденията си например с обстоятелствата около създаването на първия
български роман „Под игото” на Вазов (писан в изгнание, след Освобождението). Или
послужете си с любопитни факти около създаването и рецепцията на първия
ренесансов роман на Сервантес „Дон Кихот” (наричан убиец и създател на жанра,
който дори е бил забранен от кралската цензура)?
Потърсете речниковото значение на следните жанрове: проповед, прокламация, апел,
донос, комюнике. Откривате ли приложението им днес в родния масмедиен или
политически обществен дискурсНамерете речниковото значение на жанра тезиси.
Възможна ли е днес ситуация, в която политиците да общуват с електората
посредством тезиси?
Сатиричната книга с епиграми „Люти чушки” на Радой Ралин е забранена и изгорена
в епохата на социализма. Прочетете я и посочете нейните най-смели „твърдения”.
Прозвучават ли, според вас, неудобни истини и за днешното време в тези кратки
жанрови проблясъци на мисълта?
Как разчитате метафората на Ролан Барт за „смъртта на автора”? Дайте
примери за текстове от художествената и от журналистическата рецепция,
доказващи този феномен.
Защо е трудно да бъде еднозначно назован жанрът на творбата „Записки по
българските въстания” на Захари Стоянов? Чували ли сте определението за
Записките като „идеално подреден хаос”? Как си го обяснявате? Прочетете откъси
от творбата и обяснете явлението трансгресия на жанровете.
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Коментирайте постановките на феноменологията и на феминизма за природата и
прагматиката на жанра. Дайте примери, с които ще се съгласите или не с тях.
Кои жанрове днес са актуални и най-употребими в българската социополитическа
медийна ситуация? Дайте примери.
Как си обяснявате непопулярността на жанровете репортаж и разследващ
репортаж във времената на социализма? А това, че жанровете риалити шоу и ток
шоу тогава са били непознати?
Каква е честотата на употреба в съвременните български медии на жанровете
статия,

бюлетин,

комюнике,

обръщение

към

нацията,

поздравителна

или

благодарствена телеграма, адрес? Имате ли обяснение? Дайте примери.

Тема 3:
Стиловете и дискурсите като жанрово определящи
Жанрът е морфологична (формална), а стилът – качествена категория на текста. На
Теодор Адорно принадлежи идеята за онагледяване на жанра и съответно на жанровото
съзнание посредством схематичната фигура на пясъчен часовник, отчитащ състоянието
на обществото. Представете си двете обемни пространства на часовника, заети от
принципните възможности за теоретизиране на жанра, от една страна, и съвкупността
от текстове (литературни и нелитературни), от друга, включително култура, идеология,
а пропускливата преграда между тях като обемаща историческия контекст на
обществено-политическите и социалните обстоятелства. Те се оказват реалният
прагматичен филтър, през който се „процеждат”, нагласят, дефинират тематично и
самите текстове, и възможностите им за жанрова диференциация, смесвания,
дефиниции. Кой какъв е? Крайният отговор на този въпрос принадлежи на историята,
комуникативните практики и човешкото всекидневие.
Самият жанр се влияе от идеологията, но и поражда идеология. В публицистичните
текстове – предговори, послеслови, рецензии, коментари, манифести, писма, статии – е
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заложено експлицитното социално съзнание и те реално демонстрират и излъчват
социални и естетически идеи.
Жанровото

съзнание

оценностява

и

категориално,

назовавайки.

Например

квалифицирането като „песни” на текстове от различни жанрови нива – драми, разкази,
поеми, дори фейлетони (става дума за фейлетоните на Алеко) – в речника на кръга
“Мисъл” от началото на ХХ век илюстрира този нееднозначен процес. А именно – в
неоромантическия категориален апарат на критика д-р Кръстев, или Пенчо Славейков в
групата на „високите” жанрове, каквато е лириката и „песента”, е положен и един
публицистичен жанр – фейлетонът. Подобни симптоматични жанрови интервенции в
70-те, 80-те, 90-те години на ХІХ век и в началото на ХХ се наблюдават в
белетристиката, драмата и публицистиката: във фейлетоните на Ботев (където звучи и
лирическият глас и слово на поета) и Захари Стоянов (където освен журналистъткоментатор говори и белетриста, и философа, и есеиста), в сатирите на Стоян
Михайловски

(твърде поетико-философски,

премного

алегорични),

в драмите

(лирически) на Петко Тодоров и т. н.
В крайна сметка жанрът е свързан с канона (т. е. с правилата и нормите на творчество),
той е в пряка генетическа зависимост от правилността на изразяването и мисленето.
Следователно жанровото съзнание е винаги повече или по-малко изразено канонично и
догматично. Дори постановката за неканоничност на мисълта е вече канон.
Логично е да се говори за нуждата от социална зрялост като обективна предпоставка за
появата на журналистическия и публицистичния текст, улавящи в детайли конфликтите
и противоречията между човека и социума вътре в обществените среди. Ако романът
или белетристичният цикъл са жанрови симптоми на узрялото индивидуално културно
съзнание и белег за висока литературност, то развитата медийна жанрова система
сигнализира за напреднал стадий на обществена зрялост.
В този контекст разпознаваме в ново време и образа на журналистическия текст като
проекция на модерния социализиран свят – свят на информацията, на масовото
обществено

съзнание

живеене.

Свят,

в

който

фикцията

и

реалността

са

взаимозаменяеми; в който технологичните форми на живот и технологичната култура
формират различната интелектуална физиономия на общността; излъчват различни
символни значения и послания, осмислят категориите власт, нация, институции.
Подобна логика улавяме впрочем и в историческото пораждане на медийните жанрове.
Така лирико-импресивните и художествено-публицистичните форми фейлетон,
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памфлет, сатира предхождат класическите журналистически и публицистични жанрове
новина, коментар, статия, хроника и т. н.; след това се появяват драматико-сценичните
– интервю, дискусия, полемика, интерактивни игри, риалити шоу и др.
Основният жанрово-образуващ фактор е безспорно историческото време, а жанровете
са онези генеративни ядра, които продуцират „дискурса”, твърди Пол Рикьор. Казано
другояче, формата, т .е. жанрът е вече сам по себе си експликация на смисъла (т.нар.
съдържание). Онова, което творецът иска да каже, го казва във и чрез формата.
Спектърът от жанрови форми въздейства върху вкусовете и регулира възприемателните
способности на аудиторията.
Разсъждавайки върху проблема за жанровата динамика, Никола Георгиев поставя
въпросите за границите на литературната история, а така също и за пораждащите
(текста) контексти: биографичен, социален, идеологически, национален, рецептивен и
за особените стилови маркери и отклонения, бележещи границите на литературността.
В частност проблемът се докосва до границите на художествеността (литературността)
и нелитературността. В смисъла, в който още формалистите говорят за неутрално
съдържание и активна форма, нехудожественото не се губи, то винаги остава
маркирано в творбата. Обратно, художественото неминуемо се имплицира в
нехудожествените (публицистични, медийни, документални и др.) текстове. Така
границата между фикционалните (fiction) – основаващи се на измисленото, и
факционалните (faction) – разчитащи на факта творби е относителна. Друг е въпросът,
че понятията художественост и нехудожественост са исторически променливи и
взаимопроникващи се (основно, но не само) посредством езика.
Проблемът за жанровата динамика е органично свързан с проблема за стила. Например
през втората половина на ХІХ век в литературата ни се утвърждава романтическият
образ на твореца (Ботев), а стихотворството се превръща в патриотичен и културен
дълг. Журналистиката и публицистиката са съпътстващи в това отношение дейности и
каузи. Търсят се типичните различителни белези на стихотворната (висока) реч. До
началото на ХХ век (до Елин Пелин) в литературата ни съществува изключително
стилово многогласие; а при символизма естетически изчистената стилова крива достига
максимална височина. От втората половина на 20-те до средата на 40-те години на ХХ
век, твърди Никола Георгиев, тя тръгва рязко надолу – езикът е изпъстрен с
жаргонизми, просторечни форми, протоколни и слоганни фрази (мото- и лозунгови,
рекламни, стереотипизирани) и изрази, а творбите изпълняват далеч не само своята
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естетическа мисия. Литературата представя действителността и създава нова
действителност: тя поема функцията на медиите, а реални събития и личности стават
поводи за творчество. Прозата постепенно изземва жанрови и ценностни територии на
словесността: налагат

се като водещи

жанрове автобиографията, пътеписът,

фейлетонът, сатирата – за сметка на романа, разказа, повестта и одата. Лириката се
превръща в нещо повече от лирика, от изящно слово в мерена реч, тя зазвучава
лозунгово – такава е поезията на Вапцаров, естетическа и идеологическа, лозунгова,
провокативна и информативна. Тези динамични жанрови преобразувания са адекватни
на времевите реалности.
Здраво

свързващо

звено

между

художествената

творба,

заобикалящите

я

нехудожествени текстове и реалността са паратекстовете (всички онези предговори,
послеслови, бележки и обяснения, тълкуващи заглавия и подзаглавия, мото и епиграфи,
назоваващи отвъд естетическите параметри) и метатекстовете (критическите дискурси).
Литературата, разбирана в най-широкия смисъл на тази дума, а именно като
книжовност, е поле на силна диалогичност: междутекстова и вътрежанрова, а
жанровете странстват във и извън художествената литература. Например романът,
биографията, автобиографията, очеркът, хрониката, протоколът и т. н. навлизат в
пространствата на журналистиката, публицистиката, документалистиката. Връзката
между тях е понякога опозитивна, най-често трансформационна, подчиняваща от
страна на художествената литература спрямо нехудожествените жанрове. Така
например нехудожественият жанр писмо дава началото на епистоларния роман и
лирическото писмо; дневникът и хрониката – на биографията, пътеписа и мемоарите;
молитвата – на лирическата молитва изповед и т. н. Проблемите на жанровата
динамика са както вътрешни за литературата, така и извънлитературни. Новата
българска литература се ражда (през 70-те–80-те г. на ХІХ век) в интензивно
взаимодействие между художествените и нехудожествените жанрове: между послания,
проповеди, журналистически статии, писма, жития, пътеписи, мемоари, молитви,
диалози, треноси (елегии, плачове), очерци, учебникарски текстове и повестта, късия
разказ, романа. В модерната литература на индивидуализма и символизма настъпва
ясно разграничение между художество и документалистика, но след това отново
границите силно се размиват. Най-ясно личи това размиване на функциите на
художественото и нехудожествено слово в творчеството и личната съдба на Гео Милев.
В поемата му „Септември”, в неговата статия импресия „И свет вот ме светится” и в
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защитната му реч пред съда звучат идентични, дори формално погледнато (лирически
стил, метризиран изказ), послания. Поемата „Септември” изпълнява функциите на
своеобразен поетически и политически „репортаж” на кръвопролитните събития от
септември 1923 г. Известно е, че тази творба е повод поетът да бъде съден по Закона за
защита на държавата и да заплати с живота си за този свой граждански-естетически
жест.
През първото и второто десетилетие на ХХ век художествената ни литература воюва за
независимостта си спрямо нехудожествените жанрове, а фикционалността се налага
като неин съществен белег. След края на 20-те до към 40-те–50-те години се наблюдава
ново сближаване между литература и публицистика в текстове с фактологично
осведомителна, фактивна доминанта. Налагат се като водещи жанрове репортажът,
политическата агитка, хрониката, есето, лозунгът, редом с това в белетристиката ни се
налага повествователният сказ. Симптоматичен е с появата и налагането си и жанрът с
оксиморонното название „научна фантастика”. Интересни и обясними са и движенията
в епическото жанрово съзнание от очерковост към художественост, от публицистичния
към класическия къс разказ и обратно. Вече в 60-те години жанровата система активно
се преобръща; тотално се кръстосват, разместват и размесват границите между
епическо, лирическо, драматическо. Настъпва времето на постмодерността.
Известно е, че жанрът се ражда в дискурса, а това означава, че не бива да се
абсолютизира, вкаменява, идентифицира единствено с името си или с историкотипологическата си жанрова парадигма: роман, сонет, мемоари, дневник, репортаж,
интервю, писмо и т. н. Жанрът чертае профилите (външните форми) на дискурса и
постоянно се редефинира и е пряко зависим от него.
Дискурсът (от фр. discourse “реч”) представлява речеви и възприемателен процес,
включващ изказването и разбирането; той включва функционален прочит на текста.
Говори се за художествен, педагогически, исторически, научен, медиен и т. н. дискурс.
Дискурсът (а това е текстът според Барт) е отрязък от потока на речта, единен по
отношение на съдържанието си, структуриран с оглед на вторични комуникативни
цели, културизиран от неезикови фактори, твърди Ролан Барт.
Дискурсът, според Пол Рикьор, е органично обвързан с времето и случването си – в
този смисъл той е ефимерен, нетраен, а символичната функция на езика се актуализира
единствено в него. Дискурсът по този начин трябва да бъде установяван (устно или
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писмено), тъй като се изгубва поради своя събитиен характер. Записвайки,
регистрираме дискурса.
Дискурсът, в теоретическите възгледи на Тойн Ван Дайк, е същност, продукт на
социокултурни взаимодействия; негови характерни черти са интересите, целите и
стилът (на дадена социална езикова общност). Дискурсът не се затваря в рамките на
съответното конкретно езиково изказване или комуникативно събитие. В този смисъл,
например, съдебното дело, урокът в клас, радиопредаването и телевизионното
магазинно предаване, вестникарската рубрика и т. н. (произволно избрани дискурси) са
сложни комуникативни събития, които могат да бъдат разчленени на по-дребни. Това
означава на жанрове, например: диалози, интервюта, беседи, изповеди, експозета,
репортажи, коментари, полемики и защитни речи и т. н.
Още Джон Лок, подобно на Августин Блажени и Тома Аквински, възприема
схващането за съществуването на два вида дискурс: първият, изразяващ се във
вътрешното течение на идеите, възникнало от усещанията и размишленията, и вторият,
представящ външната или още публичната употреба на езика. Оказва се, че дискурсът е
сбор от вътрешно мислене и външен разговор във всичките му общи колективни или
индивидуални прояви. А в контекста на проблема за дискурса ключова е фигурата на
езика: онзи основен инструмент, превръщащ вътрешния живот на идеите в публично
достъпен; в начин, по който артикулираме своето битие в света (според Хайдегер), в
средство за транспортиране на идеите.
Анализът на дискурса е междудисциплинарен подход, който, за разлика от жанровия
или езиково-стилистичния анализ, включва похватите на текстовата лингвистика,
реториката и стилистиката. Той анализира различните контексти, познавателните
процеси на създаването и възприемането на текстовете, вписва се в културните
измерения на езиковата практика и общуване. Дискурсът е начин на говорене за нещата
в рамките на една конкретна институционално определена среда (семейна,
професионална, политическа, обществена, приятелска – неформална и т.н.). Той е
материализираната форма на познание за света от определена идеологически
маркирана гледна точка, счита Мишел Фуко.
Всъщност дискурсът предпоставя идеологичността на жанра, а жанрът е композицията,
конструкцията на дискурса. Дискурсът е основно комуникативно събитие, свързано с
устна или писмена употреба на езика.
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Стилът, отнесен към дискурса, представлява способността за хармонична координация
на всички елементи в речта, в постановката, кадъра, рисунъка, тоналността и т. н.
Стилът задава естетическото използване на различни изразни средства (езиков стил,
стил на пеене, танцуване, актьорско превъплъщение, рисуване); той представя
индивидуалната езикова система на текста и е съвкупност от изразни средства оцветяващи, осигуряващи релефа на дискурса. В този смисъл отношението между
нормите и отклонението от тях е съществено за стила. Стилът е дух, мисъл; той е
съзнателен или несъзнателен избор на средства, проява на индивидуалната човешка
същност и воля за избор.
Стилът, това е човекът, това е авторът, който се изразява в творбата и поставя върху
нея неповторимия си печат, творческия си почерк. Стилът е пишещия и въобще –
творящия за света, според Лео Шпитцер. Отнесен към жанра (а той е всеобщото и
устойчивото), стилът е променливото, индивидуалното. В този план форма на мисълта
в думи, твърди Шарл Байи. Стилът е духът и визията на стилът влияе върху формите
(жанровете).
Пиер Бурдийо говори за понятийната верига: хабитус – стил – вкус, отразяваща
отношенията в социалната структура и съответстващите мисловни схеми. А хабитус
(буквално „обичай”) означава социализираната субективност или въплътеното
социално тяло, което изпълнява въвеждаща функция по отношение на практиките (и
благата) на отделен човек или социална група. Всъщност социалният свят е
пространство на различните стилове на живот (хабитуси-хабитати) – задължително
ословесени. Хабитусът включва социалната самоличност и отношения, формите на
социалното утвърждаване, субективните способности за практическото осъществяване
на човека. Формите на общуване в това осъществяване са жанровете. Ситуациите
мотивират дискурсите.
Стилът е цялост, която функционира в практически план и споява в едно разнообразни
действия, възприятия и оценки. Стилът е всъщност семиотичен феномен, съвкупност от
знаци, функциониращи като организирани и разпознаваеми характеристики, наречени
стилови маркери. Същевременно, изтъкан от маркери, самият той е маркиращ целостта
на

човешката

дейност.

Стилът

идентифицира

социални

групи

и

бива

инструментализиран в идентификацията на отделните човешки общности. Изучаването
на стиловете на живот и съответно на езиковите, музикалните, сценичните и
изобразителните, архитектурните и т. н. стилове предполага комплексни подходи към
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житейските практики, като изследователските оценки се базират на съчетания от
признаци на поведение, мислене и говорене, оценяване. В този приложен смисъл
функционира понятието социостил. А социостиловете са модели на поведение,
мотивации, различни условия на живот, които очертават и типологията на стиловете на
живот (и писане). Такива ярко изразени като конфронтация социостилове се зараждат в
българската литература в началото на ХХ век – модернисти срещу традиционалисти
(градска и селска проза, модерна индивидуалистична поезия и патриотична реторика и
традиционна стилистика на писане). Раждат се прословутите антиномии Пенчо
Славейков – Вазов, Кръгът „Мисъл” – Елин Пелин. Особено видни са сблъсъците на
разни социостилове и културни манталитети в разказите на Вазов, особено на Елин
Пелин (в т. нар. му „градски” или „интелигентски” разкази, както и в повестта
„Гераците”). Социокултурните манталитети пък боравят с ансамбли от хора, ценности,
приоритети, идеали, норми, типажи (традиционни и нетрадиционни), също езиково
експлицирани. Те се превръщат в литературни, социалнокритически и медийни
сюжети. Превръщат се в медийни текстове. Такива са медийните сюжети днес,
гравитиращи около живота и проблемите на ромската общност (тя е уникален,
идентичен, завършен социоманталитет). Медийни текстове, дори цели предавания
(например телевизионно-публицистичните поредици на Мартин Карбовски) са им
посветени. Социокултурни манталитети пък „владеят” дори цели медии – например
телевизионни канали от типа на ТВ Балканика или ТВ Планета, посветени на
балканската или направо на чалга културата. А също и специализираните спортни
телевизионни канали – Nova Sport, Ring Bg, Sportal Tv. Впечатлява тяхната
моножанрова ориентация (в първия случай това са музикални видеоклипове, във втория
– спортни срещи, съпроводени със спортни коментари). Това може да се наблюдава
обаче и в полижанровия дискурс на различни радиопрограми, радиостанции,
монолитно ориентирани към конкретен социокултурен манталитет – например
програма „Христо Ботев” на БНР се самопрезентира с логото „Интелигентният избор”;
различни младежки програми и пр.
Модерната стилистика (подобно на съвременната жанрология) се доближава до
съвременната теория на интерпретацията. Стилистичният анализ на конкретния
словесен текст обаче разработва и си служи и с допълнителни (собствени) техники –
включително и с приоритетите на реториката (с анализ на стилистичните фигури и
тропи на речта). Текстът сам по себе си подлежи на хоризонтални (структурно
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обглеждащи) и вертикални (дълбинно тълкувателски) прочити; то – и стилът ще бъде
обект на хоризонталния прочит, а жанровият и целият образно-знаков арсенал на текста
ще бъдат обект на вертикалния поглед на изследователя.
Речта, езиците (кодовете) и текстовете, които произвеждат разните социокултурни
общности и манталитети, представляват постоянно и непреодолимо съчетание между
еднозначност и многозначност; смътност и яснота; разбиране, криворазбиране и
тотално неразбиране. Явно функцията на едни групи текстове е да бъдат максимално
разбирани, поради тяхната прагматика (определяни са като масови, общодостъпни), а
на други са елитарни (специализирани, езотерични и т. н.). Всички те търсят своята
адекватна формална жанрова съответственост. На публицистичните, нормативните
(правни, законодателни), научните и медийните текстове е съдено да бъдат
общодостъпни, широко разбрани. На художествените – във всяка точка и етап от
разбирането – не. В този план, както е невъзможно пълното покритие между конкретна
творба

и

жанр

–

защото

творбата

активно

кореспондира,

много

често

противопоставяйки се на жанра си. Не е невъзможна и идеалната ситуация на пълно
разбирателство между тях.
В контекста на традиционните класификаторски подходи най-общо може да се говори
за две големи словесни жанрови депа: за художествена и нехудожествена система.
Разбира се, това е безкрайно несигурна и относителна в яснотата си подябла.
Художествената словесна жанрова система включва епическите, лирическите и
драматическите жанрове, между които текат процеси на докосване и оттласкване, на
между- и вътре-жанрови конвергенции.
Нехудожествената словесна жанрова система обема всички нехудожествени текстове
или тези, в които фактуалното надмогва фикционалното. Тук са всички правни
(държавни, законодателни, изпълнителни), хабитуални (ежедневни, обичайно-битови),
научни,

публицистични,

журналистически

медийни

и

мултимедийни

и нежурналистически) жанрове.

(електронни

Като

устойчиви

и

печатни;
модуси

с

относително стабилизирано присъствие в общественото пространство те градят
разноречивия спектър на съвременната човешка общност.

Въпроси и задачи:
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Нарисувайте принципната схема на пясъчния часовник на Адорно. А сега го
нарисувайте отново, като отбележите актуалните днешни социоисторически
обстоятелства (филтър), литературни и нелитературни творби (горен обем на
часовника), жанрови теории, схеми, дефиниции (долен обем на часовника).
Назовавайте конкретни заглавия на текстове и имена на жанрови теории. Сега
обърнете часовника. Размесените песъчинки бавно се процеждат през фината
преграда. Какво се получи? Назовете жанровете на съответните творби, които сте
посочили. Доколко ги познавате? Обяснете как им влияят социокултурните
обстоятелства.
Знаете ли кои са първите български журналистически текстове в жанровете
статия, фейлетон, репортаж и пр.? Посочете автори и заглавия!
Прочетете фейлетона на Алеко Константинов „Херострат ІІ” и разсъждавайте
върху границите на литературността. Как се имплицира художественото и
фикционалното в медийното фактологично послание на текста? Къде е границата
между измислицата, хиперболата и истината?А между минало и съвременност?
Дайте примери за завършени и обособени социоманталитети, типажи и социални
стилове на поведение, общуване и живот в съвременното българско пространство.
Прочетете статията „И свет вот тме светится” на Гео Милев. Прочетете и
собствената му защитна реч пред съда. Очертайте художествените образи,
открийте и дефинирайте обществено-политическите публицистични послания. Има
ли послания, които не успяхте да асимилирате?
Прочетете стихотворенията на Вапцаров от „Антология” – „Хроника” и „Селска
хроника”. Къде са границите между медийно и литературно тук? Как тълкувате
въвеждането в лирическа употреба на имената „Круп”, „Байер” и „Викерс”. Какво
знаете за тези прочути марки, как в тях прозира епохата, времето, събитията? Как
тълкувате стиха: „Терорът долу/ Съюз със СССР?”
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Гледайте документалния филм на Надежда Узунова от БНТ „Таксим навсякъде”,
посветен

на

юнските

събития

в

Истанбул

2013

г.

(http://bnt.bg/bg/productions/104/edition/33000/v_kadyr_1_uli_2013_taksim_navsjakyde).
Какви жанрови форми, несъвместими иначе със строгия, безстрастен новинарски и
журналистически тон, откроявате в творбата? Назовете отделни жанрови
микроформи, които сте разпознали във филма.
Опишете конкретни актуални (най-употребими в момента) жанрове, проявяващи се
напоследък в българския политически дискурс?
Характеризирайте според проявите му (езикови и неезикови) стила на конкретен
български политик. Цитирайте характерни негови изрази, посредством които той
подходящо или не се вписва в професионалния политически дискурс.
Знаете ли на кои български политици от близкото минало и от настоящето
принадлежат следните реплики: „Не ме гледай умно, българино”; „разните там
партии-мартии, синьо-червената мъгла, Цецовци-Мецовци”; „За бога, братя, не
купувайте”; „По-добре е танковете да дойдат”; „Да гледаме положителното,
когато му дойде времето”;”Страната ни е в плен на чуждия колониализъм”;”Давай
да разваляме седенката”; „Чувствам се добре сам”; „Всичко хубаво на този свят е
синьо”; ”Финансираме се с помощта на обръчи от фирми…”; Каквото кажа аз –
това става”; „Днес е хубав ден за българската демокрация”; „В страната остана
само лош човешки материал”; „Каква стана тя – битият бит, нататък я знаете”.
Попитайте родителите си и хора от по-възрастното поколение, преживяло 90-те.
Коментирайте демонстрираните социоманталитети. А можете ли да разпознаете в
какви жанрови контексти са произнесени тези „крилати” фрази?
Какви жанрове познавате във възрожденската ни журналистика? Посочете заглавия
и автори.
Очертайте, характеризирайте, нарисувайте словесно картината на вашия собствен
хабитат. В какви дискурси се потапяте ежедневно? А извънредно? Какъв е вашият
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стил на общуване, на живот, на говорене, на обличане? Пишете ли? Кой е любимият
ви жанр?
Какви и колко социокултурни манталитети можете да опишете като съществуващи
в България (например – интелигенти, студенти, безработни, ученици маргинализирани
общности – роми, инвалиди, пенсионери и пр.)? А конкретно във вашия град? Как ги
групирате – по възрастов, етнически, полов, професионален и пр. признак? Имат ли
те свои актуални медийни сюжети, кой и защо ги разказва? В какви жанрови схеми
попадат тези сюжети? Посочете имена на журналисти, които боравят с такива
конкретни сюжети.

Тема 4:
История на медийните жанрове. Функционалност на медийните жанрови
класификации: френският, англоезичният и немският опит. Родни класификации
Известно е, твърди Бахтин, че историята на текста е идеологическият субстрат на
жанра; на изкуството, комуникацията и масовата култура въобще. Първообразът на
съвременните журналистически информационни текстове се открива още в древността:
това са т. нар. писани новини (на папирус, на животинска кожа, едва по-късно – на
хартия), окачвани като листове на публични места. Първата медия е още племенният
барабан, който огласява важни за родовата общност събития; чрез него говори
свещеният глас на авторитета – водача, жреца, бащата на племето. А също и певците по
площадите, улиците и панаирите; виковете на глашатаите и вестоносците.
Революция в практиките на писаното слово представлява откриването на хартията и
изобретяването на печатарската машина от Гутенберг през 15 век. Съвременното
разделение на информационните жанрове на приватни и публични съществува до към
ХVІІІ век и висшата класа

получава частни писма с новини. Освен акта на

облагодетелстване с тази скъпа и рядка стока – информацията, това индивидуално
общуване с новината означава и контролиране на информацията. Сегашното разделяне
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на жанровете на лична и публична кореспонденция не съществува точно в този вид в
практиката на известията. Интимното писмо, пише Джон Дъръм Питърс, било различно
от известието като предтеча на модерните вестници, но и двете можели да бъдат
адресирани за и от публиката. Известията много често се предавали от ръка на ръка,
напомняйки на старомодните пощенски картички – с достъпно за всеки съдържание и
все пак лично адресирано. Днес частната информация, освен във все по-рядко и
старомодното разменяне на хартиени пощенски пликове, съществува предимно в
електронен вид – днес писмата се наричат имейли, личните послания – постинги и
статуси (в социалните мрежи). Достъпът, както и забраната за достигане до тях са
твърде относителни.
Медийни текстове има още в древността, независимо от тяхната форма – устна или
писмена. Песните и сказанията; фолклоризираните истории, владетелските укази и
наредби; надписите; устната мълва дори са медийни. Следователно понятието медиен
текст обозначава всякакви устни или писмени форми; авторски, сакрални или
фолклорни; художествени или нехудожествени. Всички текстове, попадайки в
определен момент в медийния контекст, автоматично се превръщат в медийни
текстове.
Не всеки медиен текст е журналистически, макар че, принципно, всеки текст, попаднал
в медийна среда, е носител на определена информация, той е, в широкия смисъл на
думата сведение, новина в най-широкото разбиране на думата. Такъв е дори оперният
концерт или футболният мач по телевизията. Едно електронно писмо или разговор в
чата, по скайпа, например, е медиен текст, но не е масмедиен – не е журналистическа
творба. Също и икономическият анализ, историческата студия, посветена на някаква
годишнина, прогнозата за времето, рекламата и т. н. не са журналистика. Следователно
оразличителен критерий е не формата или начинът на предаване, а същността и
адресираността на информацията (общозначима или частна), която текстът носи. А, тя,
разбирана не в онзи широк онтологичен смисъл, а в конкретно прагматичен план, се
отличава от други културни същности по своята времева зададеност и обемност.
Информацията е безкрайна и в този смисъл Скот Лаш отбелязва, че информацията не е
наратив, не е дискурс поради своята незавършеност. Но нейното съществуване в
журналистиката заема най-често формата на наратива - т. е. на систематичното
разказване-показване.
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Рождената дата на журналистическия текст (от фр. journale “списание, ежедневник”)
съвпада с началото на периодичния печат. Към края на 80-те години на ХІХ век вече се
оформя окончателно обликът на съвременния масов информационен вестник.
Първоначално текстовете във вестниците са с разнообразен, но противоречив характер:
безсюжетни или информационно свръхнаситени; информативни или атрактивноразвлекателни материали. Вестникарските текстове са просто набор от факти или
поучения, напомнящи повече на религиозна проповед или изповед. Те са номинативни
(назоваващи, обозначаващи, информиращи) – като хрониката, бележката, разширената
информация; а също и дидактични; дескриптивни; фикционални. Нерядко новините са
издържани дори във фолклорната форма на песни, басни и диалози: подобни жанрови
модели откриваме и по страниците на българската възрожденска периодика (във
вестниците на Ботев, Каравелов, Петко Р. Славейков). Те агитират, призовават,
оценяват и критикуват, произнасят присъди; информационният им заряд е съвместен
спрямо естетическия им потенциал, а това е същественият дял от принципните
реторически и рецептивни функции на журналистическия текст.
Постепенното диференциране и усложняване на жанровите форми: съобщения,
анотации, критически размишления, памфлети и фейлетони още от края на ХVІІ в.
променя

облика

и

професионализира

художествено-публицистични

жанрови

функциите
форми

на

фейлетон

вестника.
и

Сатиричните

памфлет

въпреки

художествено условните си значения изпълняват водеща роля във формирането на
нагласите, вкусовете и общественото мнение в епохата на буржоазните революции.
Това е така може би защото имат фолклорни корени и успешно боравят с похватите на
сказа, с иронията; оперират с низовите пластове на езика и по този начин ефективно
влияят върху динамичния стереотип на масовата публика и се утвърждават като
водещи идеологически активни медийни жанрове. Понякога конкретни исторически
драматични епизоди провокират раждането на съответната жанрова форма. Например
първообраз на репортажа е публикация, придружена с рисунка, за екзекуцията на Чарлз
І. Първото интервю е взето от Бисмарк по повод на обсадата на Париж. С раждането на
полемичната статия се свързва гневният глас на Зола по повод на аферата Драйфус и т.
н.
През втората половина на ХVІІІ в. в Англия се откроява течението на “седмичните
хронисти”: това са журналисти и писатели, някои от тях ключови фигури в
европейската литературна история на Просвещението: Даниел Дефо, Джонатан Суифт,
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Ричард Стил, Джоузеф Адисън, Самюел Джонсън. Те създават и целенасочено налагат
като идеологически водещ жанра политическа редакционна статия. В своята
стилистика седмичните хронисти използват обикнати фолклорни похвати, сатирически
елементи от площадната гротеска, бурлеска и мистерия, от уличната балада.
След Френската буржоазна революция (1789 г.) единствено вестникът е вече реален
инструмент на политическата власт; той отстоява и пропагандира официалните идеи,
налага мисловни стереотипи, моделира поведение. В тази епоха съзнанието на масите е
силно идеологизирано. Тълпата има нужда от емоционални послания – утвърждава се
жанрът политически памфлет. А идеите на революцията явно намират адекватно
отражение предимно в персонализираните жанрови форми: възвание, манифест,
декларация, апел, статия. По този начин аудиторията контактува персонално с автора
на информацията или анализа (това означава и авторска ангажираност), а
елементаризирането на езика и ориентирането на тематиката директно към аудиторията
и масовия вкус са специфичните механизми на въздействие. Естествено този дискурс,
провокиран от историческата ситуация, е лишен от обективност и ясни критерии за
журнализъм. Той се отличава с открито афиширане на идеи и натуралистична
образност (такива са например текстовете на Марат); с липса на особена асоциативност
и фактологичност.
През целия ХІХ век се наблюдават различни социални напрежения и конфликти,
намерили изражение в журналистически и публицистични текстове. Обогатяват се
изразните

средства

на

медийните

жанрове

под

влияние

на

литературно-

публицистичните форми: мемоари, автобиография, есе, пътепис. В началото на ХІХ век
в жанровата система на печата властват статията и репортажът. През 30-те години
скандално се налага интервюто. Едно от първите интервюта принадлежи на Уилси
Ръсъл с Бисмарк, озаглавено “Обсадата на Париж”.
Налага се движението нова журналистика, свързано с имената на Бенет, Грили,
Пулицър.

Те

създават

информационно-сензационната

журналистика.

Усъвършенстването на фотографията, телефона и телеграфа всъщност правят възможна
тази идея: за журналистика тук и сега, за бързина и експресивност на информацията на
всяка цена. Естествено това води до качествена промяна в жанровите нагласи, в
интереса към нови динамични форми и структури. Налагат се като водещи жанровете
новина, репортаж, интервю. Изглежда парадоксално, но технологическите промени
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насочват жанровите търсения не към размиване и смесвания, а напротив – тласкат ги
към формална (журналистическа) избистреност и чистота.
В края на ХІХ век се създава и утвърждава съвременната типология на печатните
медии: разделението на масова, развлекателна, булевардно ориентирана преса (масовоинформационна,
(седмичници

и

жълта

и

таблоидна

ежедневници;

журналистика);

сериозни

сериозна

общественополитически

елитна

преса

издания)

и

специализиран печат (спортен, музикален, научен, детски). Подобна типологизация
обаче е обвързана повече с рецептивното, отколкото с формално-текстовото лице на
печатните медии, придобиващи все повече магазинен характер. Съответно става въпрос
за нахлуване на нетипични нежурналистически жанрове в специализираните или т. нар.
елитни вестници и списания: например фийчъри, реклами и друга комерсиална
информация, светска хроника, игри и т. н. И това не е случайно – живеем в обществото
на спектакъла.
Първите нови технологии, осъществяващи моментална комуникация, се появяват в
средата и втората половина на ХІХ век. Те продуцират раждането на нови медийни
жанрове. Първото телеграфно съобщение е изпратено от Вашингтон до Балтимор през
1844 г. За сравнение – първото телефонно обаждане е осъществено през 1876 г. Твърди
се, че Самюел Морз го формулира така: “Какво стори Господ?”. Подобен въпрос с ужас
си задава през същата година и Киркегор, който в “Страх и трепет” говори за телеграфа
като за зловеща технология, въздействаща чрез скокове и промени върху човешкия дух,
целяща да го деформира. Впрочем, още в 30-те и 40-те години фотографският апарат
преодолява времето, а телеграфът – и пространството: мечтата да бъде записан опитът
върху носител, по-траен от човешката памет, е стара колкото света, цивилизацията и
писмеността. Всички технически изобретения – все нови и нови медии – провокират
раждането на нови медийни жанрове. Да се постигне комуникация без тяло; контакт,
осъществен чрез споделянето на електрически неуловими, невидими, духовни флуиди:
това е човешката мечта за вечност. Това е тържеството на репрезентацията и
едновременно криза в репрезентациите, твърди Дж. Питърс, породена от реалното
отделяне на човешкото тяло от информацията, пръскана от аудио-визуалните медии.
Ражда се епохата на масовите комуникации – съответно пораждат се масмедийните
жанрове.
Телеграфът коренно преобразува световната журналистика, като освен всичко
институционализира и централизира пресата. В края на 30-те до към 50-те г. на ХІХ век
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се очертават параметрите на новия модерен всекидневник: събитието трябва да е
актуално; информацията да се събира отвсякъде и да се пръска навсякъде. Липсата на
новини е невъзможна и винаги има една най-важна, която да се изтъкне (ако ли не, ще
се направи), а заедно с това – и знаменитите имена в нея. Тези принципи следват
неотлъчно пионерите на модерната преса: “Ню Йорк Хералд” (1835 г.), “Л’Евентман”
(1848 г.) и др. През 1848 г. е създадена и Агенция Асошиейтед Прес. Все повече се
налагат преимуществено новинарските жанрове.
През ХХ век, наречен векът на журналистиката, с налагането на социологията се
появява и литературният социален репортаж. Той е репортаж в движение, в дълбочина:
такива са текстовете на Джордж Оруел, Габриел Гарсия Маркес, Виктор Адлер и Макс
Винтер още от 80-те г. на ХІХ в. В самото начало на века се появява т. нар. група на
макрейкърите (букв. „ровещи в мръсното бельо”) - от която тръгват традициите на
разследващата журналистика. Ражда се жанрът разследващ или научен репортаж, а
също и репортаж в движение. Макрейкърите (Паул Гьор, Робърт Езра Парк) търсят
скритата история, действителността, потулена в неофициалната реалност на града,
фабриката, институциите. Те предлагат текстове хибриди между репортерството и
детективското разследване, икономическия анализ и литературността.
В началото на ХХ век се утвърждава външнополитическият коментар (в текстовете си
Уолтър

Липман

коментира

ефекта

от

Първата

световна

война,

довел

до

Октомврийската революция). Налага се и интерпретативният репортаж, включващ
обяснения на политически детайли плюс литературни щрихи (в текстовете на Том Улф,
Труман Капоти, Ориана Фалачи, Маркес – вече през 60-те и 70-те г.). Това са личности
на писатели журналисти, които следват традициите на реализма на Филдинг, Дикенс,
Балзак, Чехов и Гогол. Те конструират репортажа си на принципа сцена по сцена,
минимално използват хронологическия разказ, включвайки различни наративни
(литературнохудожествени) похвати на изображение: описания на интериора,
лирически и философски отстъпления от действието, ретардация, ретроспекция и
проспекция, както и гледната точка на трето лице, при която всяка сцена се представя
през погледа на отделен герой. Подходите при организиране на дейността и разказа на
новата журналистика са етнографският реализъм и културната феноменология. Техните
текстове могат спокойно да бъдат четени като романи или като разкази – т. е. като
художествена литература. В този контекст не

е случайна появата на по-крупни
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жанрови форми, имащи също разследващ характер – например документалният роман
(през 1965 г. излиза романът “Хладнокръвно” на Труман Капоти).
Още през 20-те г. на ХХ век в САЩ около сп. “Тайм” се утвърждава традицията на т.
нар. екипна или групова журналистика. Въвеждат се постоянни тематични рубрики, в
центъра на които стоят хора – съзнателно действащи субекти журналисти. Новините се
поднасят в белетристична форма и притежават засилена сюжетност, сами по себе си те
са дело на екип, на множество, на група посветени и отговорни участници в медийния
процес. На света в картини (класическата журналистическа концепция на ХVІІІ и ХІХ
век) новите журналисти противопоставят своя документален разказ за света в различни
тематични доминанти – социално-политическа, разследваща, интерпретативна. Това е
безкраен, непрекъснат разказ.
Постепенно

обаче пресжурналистиката се

монополизира посредством големи

транснационални информационни империи (CNN например): процес, който поражда
твърде песимистични прогнози за развитието и обективността на медиите. В този дух
Хабермас говори за етапи на изменение на публиката – от разсъждаваща върху
културата до консумираща култура. Ражда се нова, интегративна култура, която
асимилира и журнализма, и литературните форми, и рекламата.
Постепенно електронните медии помитат стария свят на печатното слово и неговите
институционални авторитети. Те променят съзнанието и на хората, правещи медии, и
на публиката, и на бизнеса. В теоретичен аспект се наблюдават процеси (те обаче в
никакъв случай не са определящи, глобални тенденции) на размиване, по-скоро
прехождане отколкото преодоляване, на жанровете; на смесвания, оказващи понякога
фатално влияние върху обективността и качеството на поднесената информация. Става
дума за разнотипни смесвания: между информационни и аналитични жанрове – новина
и коментар – и особено между журналистически и нежурналистически жанрове –
новина и реклама. От друга страна, налагането на екипната журналистическа работа
осигурява анонимността на субекта творец, лишава го от възможността на живото
общуване с публиката, от отговорността пред нея. В този план проектът на
гражданската журналистика разчита на адекватния диалог и дневен ред, според които
приоритетите и дискусионните въпроси в медиите произтичат от волята на самите
граждани, а журналистите директно се допитват до хората. В чисто формален аспект
гражданската журналистика би насърчила разрушаване на текстовите конвенции,
стереотипи, йерархии в класическия им вид (но и пораждане на нови) или –
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преимуществено
журналистически

присъствие

на

утвърдени

и нежурналистически

жанрови

текст

модели

(например

във

всеки

интервюто,

тип

анкетата

допитване, апела, интерактивната игра и т. н.); разчитане изцяло на вътрешните
механизми и корективи по отношение на правенето на журналистически текст.
Изобретяването на телеграфа изиграва революционна роля по отношение на развитието
на медиите и информацията. Подобна революционна роля след това изиграва
телевизията, да не говорим за интернет. Върху модерния облик на медиите влияе не
само налагането на прогресивните технологии на печатане и възпроизвеждане на
продукт (вече аудио-визуален), но и технологическият скок по отношение на раждането
на електронните медии. Този скок води неминуемо до промяна на жанровите форми в
журналистиката. Оказва се възможно не само авторът журналист, но и реципиентът да
може да се докосне с ръце, очи и уши до реалната история. Истина е не това, което се
случва, а това, което показва телевизията.
Няма единно становище относно типологизацията и жанровото диференциране на
масовокомуникативните текстове. Може би защото – отново ще се позовем на Бахтин –
основният жанрообразуващ фактор е историческото време (хронотопът). Например в
репортажа е водещ хронотопът на конкретното събитие действие тук и сега; в
интервюто това е хронотопът на третото лице, т. е. обекта, интервюирания; в коментара
– хронотопът на автора коментатор. Значително по-сложно е подреждането на
времепространствените пластове в публицистичните текстове: пътеписа, очерка, есето,
фейлетона, моделирани според принципите едновременно на документалността и
художествеността. От своя страна политическият и особено тоталитарният дискурс
успяват често да подменят истинния хронотоп с утопичен, бъдещ, желан и тази
подмяна на фактичното с фикционално трансформира по изкуствен начин структурите
на текста, отклонява жанра от неговите конвенции, пренася го в друга същност.
Репортажът добива очерков или есеистичен характер; аналитичната статия се превръща
в идеологическа агитация или проповед и т. н.: това е хронотоп на идеологемата и
митологемата.
Класификации. В съвременната журналистическа наука като най-типична битува:
А) Англоезичната класификационна система.
Тя разделя масмедийните текстове на четири големи групи:
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-

информационни текстове (news)

-

редакционни статии (leading articles)

-

коментари, очерци (features)

-

спортни материали и реклама

Прави впечатление в англоезичната класификация, че иначе най-типичната в жанровотекстологичен

план

информация,

каквато

е

спортната,

е

отделена

в

самостоятелно звено (т. е. тя е самостоятелен жанр) наред с нежурналистическия
жанр реклама. А според произхода и спецификата си информацията бива:
-

текуща (diari news)

-

непредвидена (hot news)

-

чиста (hard news)

-

мека (soft news)

Това е характерологичен, а не жанроложки поглед към текстовете. Кратките
информационни жанрове (a piece of news) от своя страна представляват:
информационен материал (new story; flash – светкавица); бележка (item);
репортаж (report), а обширните разчитат на класическата наративна схема и
понятиен апарат: съобщение разказ (story); новина разказ (new-story).
Б) Според френскоезичната класификация масмедийните текстове се обособяват в пет
групи:
– Текстове на непосредствена обработка на суровата информация (кратки): breve
– малка информация без заглавие в 10-15 реда; reviere – последователност от
breve – в колона; filet – букв. мрежа, малък текст от 10-15 реда без заглавие
(изплетен от отделни информации); montage – монтаж, смес от отделни
информации в рамките на по-обширен текст (напр. в статия), съпроводен от
авторова намеса; echo – отзвук в рамките на 10-20 реда, най-често с анекдотичен
характер; revue de presse – преглед на печата, извадки около една тема.
– Текстове разкази: reportage – репортаж; compte rendu – букв. преразказ; faits divers –
сбор от различни несходни факти; portrait – портрет; article historique –
историческа статия.
– Текстове студии: analyse – анализ; resume de rapport – резюме на доклад; enquete –
анкета, притежаваща една тезисна ос.
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– Текстове, изтъкани от “външни” думи: interview – интервю; table ronde – кръгла маса;
libre opinion – свободно мнение, трибуна; communique – съобщения, декларации
и мнения на институции; courrier – поща, мнение на читатели; bonnes feuilles –
красноречиви извадки от по-голям текст.
– Текстове коментари: editorial – уводна статия, коментар; billet – дума, писмо,
рамкиран коментар; chronique – хроника, редовна рубрика на известно име;
critique – критика, лично журналистическо мнение.
В) Немската класификация настоява за четири основни групи медийни текстове:
– Информации: новина, съобщение, ситуативна или обзорна новина, ситуативно
документално съобщение, новина за лице, съобщение за живота, кратка
биография.
– Анализи: коментар, рецензия, уводна статия, коментар на деня, статия, доклад,
лекция.
– Разкази (образи, описания): събитиен репортаж, съобщение за преживяно, репортаж,
портрет, кратък портрет.
– Гранични жанрове: вътрешнополитическа кореспонденция, размисъл, фейлетон,
портрет, очерк.
Г) Български класификации:
Пределно лаконично е разделянето на масмедийните текстове на три големи групи. Но
както всяка лаконична (и вече твърде остаряла) систематизация тя крие рискове
от неточности и пропуски по отношение на изменчивия характер и облик на
медиите и на текстовете, които ги обслужват:
– Новини – текстове, които отразяват факти.
– Коментари – текстове, които коментират и анализират в дълбочина.
– Очерци – всички текстове, даващи лично мнение, оценка.
Но коментарите също предлагат преимуществено лично мнение и оценка; новините, от
своя страна, никога не отразяват само факти – а и фактът като такъв не
съществува в медийния дискурс – той е моделиран в новина. Тук се намесва
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въпросът за манипулативността и неизбежността на личната позиция,
минимализирана до присъствие на автора, на поднасящия информацията.
И така, в опита да съчетае продуктивните (чужди) модели на типологизация на
масмедийните текстове и да ги съобрази с българската социокомуникативна
ситуация, в съвременната журналистическа наука в края на 90-те години се
налага по-обстойна класификационна схема. Тя изглежда по следния начин:
– Информационни жанрове:
- съобщение (на един факт) – хроника; новина;
-описание (на група факти) – разширена информация; кореспонденция; събитиен
репортаж;
– Интерпретативни жанрове:
- разсъждение (породено от задаването на някаква проблемна ситуация или
възникнал конфликт) – статия; коментар; рецензия; есе;
- повествование (обхващащо система от факти, драматургично преработени и
обединени) – портрет; несъбитиен репортаж; фичър; пътепис;
-диалог (включващ система от отношения между личности) – интервю; беседа;
монолог; полилог.
Оказва се, че и такава класификация се оказва твърде неточна и недостатъчно
обосновима в новата медийна ситуация.
В своето изследване “Медиаморфоза. Да разберем новите медии” Роджър Фидлър
предлага своеобразна медийна класификация, която успешно би могла да бъде отнесена
не само към генезиса, битието и разпространението, но и към жанровата специфика на
медиатекстовете. Той говори за функциониране и присъствие на медиите в
междуличностната сфера на общуване и, респективно, отнесена към познатите ни
класификационни схеми, тази система отново изглежда триделна. Според нея
жанровете биват: полилогично-интерпретативни (междуличностни); информационни
(разпръскващи) и документално-публицистични жанрове (аналитични).
Междуличностната област предполага двупосочна обмяна на информацията, лишена в
максимална степен от външен контрол, а се счита, че е и максимално защитена от
манипулации (тъй като присъства коректив); това е спонтанното обменяне и пораждане
на информационни процедури и актове, включващи обектно-субектно поведение. Към
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тази медийна група се отнасят: компютърното общуване online; телефонът и
телеграфът; чатът; живата човешка реч; физическият – жестов, невербален контакт;
аудиозаписите; факсът; интерактивните телевизия и радио. В жанровия порядък на тази
област съответно ще се впишат следните (медийни и масмедийни) жанрови форми:
-

А) интервюта и анкети, дискусии, диспути, полемики, състезания и конкурси,
електронни писма и послания (включително разговор в чата), телефонен
разговор, телефонна и телеграфна кореспонденция (с въпроси), факсови
съобщения, жестомимичен разговор или превод, музикален аудиоклип,
интерактивни игри, анкети, гласувания и т. н.

Областта на разпръскване, обратно, притежава в най-ниска степен интерактивност; тя
предлага обективен информационен продукт в неизменна последователност на
действията, а интерпретацията е един следващ етап от комуникацията. Манипулацията
от своя страна представлява относително завършен етап в акта на разпръскване на
информация.

Съществуват

разграничителни

параметри

между

инвенцията

(оригиналния замисъл), креацията (творческия акт) и рецепцията (възприемането,
надграждането на смислите). Такива медии са: киното, театърът, публичното говорене
и различните публични форуми (включително – религиозни и светски церемонии),
електронните медии, фотографията, изобразителното изкуство, плакати, постери, табла
(т. е. статичната информация), рекламата и т. н. Съответните жанрови форми ще бъдат:
-

Б) филми, театрални и др. спектакли, изложби, концерти, песни и танци,
ритуални изпълнения, фотоси, видеозаписи, записи, телетекст; беседи и
коментари, репортажи, рекламни клипове и пана и т. н.

Третата област е на документалистиката (преса, книги, електронни портали, страници и
мрежи, дневници и т. н. преносими, линеарни носители на информация), включваща по
тази логика и съответните документални медийни жанрове:
-

В) хроника, статия, монография, белетристични творби, пътепис, очерк, новина,
кореспонденция от мястото на събитието, снимки, договори и документи и т.н.

Най-значимите промени в медийната метаморфоза преживяват именно документалните
медийни форми: те предполагат филтриране на информацията, преодоляват дву- и
триизмерността

на

изображението,

ликвидират

статичността

си.

Ражда

се

четириизмерното видеоизображение, съпроводено с възможността за обратна връзка;
раждат се радиовестникът и електронният вестник. А, известно е, че рецепцията има
способността да променя и измества жанровите конвенции; съпреживяването и
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споделянето на информацията, обвързването на адресата с нагласите и стратегиите на
посланието влияе върху и променя формата на текста (в широкия смисъл на понятието).
Говоримият и писменият език в тяхното развитие, твърди Фидлър, тласкат
човечеството към различни стадии на напредъка и цивилизацията. Промяната в езиците
(технологична, семантична, цифрова и пр.) неминуемо води и до трансформации в
жанровите форми. Логично е най-съществени промени да претърпят жанровете,
принадлежащи на т.нар. междуличностна област. Раждат се интерактивни медийни
форми – колективни, диалогични и полилогични (продължаващи древната традиция на
говоримите и писмени), обвързани с актовете на колективното разказване на истории,
преживяване, изпълнение на роли. Такива са:
-

Г) джем сешън; караоке пеене; групови танци; театър с живо участие на
публиката, интерактивни online игри; шоуспектакли с участие на публиката и т.
н.

Това са форми, носещи древна културна памет и плод на типична конвергенция на
жанровете: диалог, полилог, анкета, викторина, скеч, танц и т.н. Те са мозаични форми
по отношение на формалното изграждане на смисъла, “студени” (би казал Маклуън) –
по отношение на рецепцията и разчитат на активната роля на реципиента – консуматор
и участник; автор и зрител в актовете на масмедийна комуникация. Явно новите
реалности в света на новите медии, на глобализация и тотална информационализация
налагат нуждата от нов поглед към текстовите жанрови форми в медиите – във времето
на “медиаморфозата”.

Въпроси и задачи:
Прочетете по избор текст на Чехов, Дикенс, Маркес, Капоти, Фалачи – обвързан с
журналистическа или публицистична проблематика. Към традиционната или към
новата вълна в журналистиката принадлежи?
Коментирайте изслушана и изгледана от вас новина от СNN? Какви формални
литературни или пък рекламни белези на езика и стила, на реториката на посланието
открихте в нея? Цитирайте.
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Обяснете понятието хронотоп. Анализирайте хронотопа на: една разширена
вътрешнополитическа новина, на едно интервю на Кеворк Кеворкян, на един
разследващ репортаж на Миролюба Бенатова. Очертайте общите и различните
хронотопни ядра.
Направете жанров анализ на български ежедневник (по избор на базата на
англоезичната класификация), открийте и анализирайте: информационни текстове
(news); редакционни статии (leading articles); коментари, очерци (features); спортни
материали и реклама.
Дайте конкретни примери за: текуща (diari news), непредвидена (hot news), чиста
(hard news), мека (soft news) информация в българската преса. По най-общи
наблюдения в момента кой тип преобладав
Как си обяснявате детайлната пунктуалност на французите в обяснението им на
информационните

жанрове?

А

подробната

обяснителност

в

немската

класификационна схема? Какви предимства и недостатъци откривате в техните
класификации?
Изтъкнете предимствата и недостатъците на англоезичната и съответно – на
българската класификация? Коя от всички ви върши най-добра работа и ви ориентира
в съвременния медиен дискурс?
Как разбирате дефиницията на феномена медиаморфоза? Считате ли за найадекватно приложима към съвременния масмедиен контекст именно класификацията
на Р. Фидлър? Обосновете оценката си с примери.
Тема 5:
Горещи и студени медии. Медийни функции, жанрови регулатори. Жанрова
систематика в печатния и в електронния масмедиен дискурс
В “Критика на информацията” Скот Лаш дефинира медиите като средства и
инструменти за пренос на информация. В най-широкия смисъл на думата те могат да
бъдат обекти, природни явления, произведения на изкуството или пък машини.
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Масовокомуникативни са: процесът на образование, управлението, участието в избори
(кандидатури и гласуване); произвеждането и консумирането на реклами, филми,
спектакли (от всякакъв род); игри, конкурси, шоупрограми, концерти, хепънинги; както
и целият хабитуален дискурс (което ще рече обичайно-битовите практики. Дейността
на медиите се включва преимуществено в процеса на масова комуникация, но само по
себе си общуването с тях не предполага непременно информираност и получаване на
някакво познание. Още Маклуън говори за „горещи” медии – това са книги, картини и
въобще експонати на изложби, филми, фотографии, вестници и списания, научни
изложения и „студени медии” – телевизия, радио, телефон, интернет.
Горещите медии притежават линеен дискурс, наречени са още Гутенбергови, защото
техните текстове притежават значение сами по себе си. Те предлагат единен, завършен
разказ с начало и край; тяхното възприемане и разбиране (с една дума общуването с
тях) не предполага непременно нечие посредничество; но затова пък изисква пълно (и
субективно) потапяне в света, който предлагат (той е информационно-емоционален,
фактологичен, дори естетически).
Студени са електронните медии – тяхната структура е мозаечна, символна и
противоречива. Линейно-дълбинна и едновременно колажна е във визуалното
пространство на телевизията и интернет; нелинейна и колажна е в радиото. Затова и
възниква колебание в представата за неговата „студена” природа – просто защото освен
всичко то е и съпровождаща медия, осигуряваща максимална свобода на действие и
интерпретации на своята публика. В своите прословути “Тетради” Маклуън асоциира
визуалното пространство на света, който ни предлагат електронните медии, с
контейнер за плячкосване. Във въпросния електронен свят радиото е наречено сцена на
глобалното село и край на евклидовото пространство и западното време. Телевизията
пък предполага персонално пътешествие навътре в себе си, изтъкано като мозайка от
псевдосъбития, при което се променят сетивните приоритети – окото функционира като
ухо и ръка. Телефонът от своя страна е безтелесен и безплътен митологичен свят,
където можеш да бъдеш едновременно на две места.
Новите медии тотално променят човешките идентичности, те предполагат разсеянопоглъщащо възприятие и имат нужда от допълнително дълбинно тълкуване, а
общуването с тях може да бъде и съпровождащо някаква друга дейност (така е впрочем
и в общуването с най-новите медии: смартове, ай фони, таблети, лаптопи, хендс фрий и
пр.).
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Журналистиката се вписва в масовокомуникативния и конкретно в

масмедийния

дискурс в качеството си на специфична професионална, обществено-политическа,
културна, идеологическа, икономическа и творческа дейност, която произвежда и
разпространява актуална информация, свързана с изявите на човека в обществото. Тя е
един от инструментите на властта, тя е четвъртата власт. Гълбрайт предпочита термина
условна власт, преувеличена власт, защото единствено в пространството на медиите
управници и управлявани могат взаимно да се критикуват. Сам по себе си обаче този
процес не води до качествена промяна в обществото без намесата на другите три власти
– изпълнителна, законодателна, съдебна.
Журналистиката е уникално духовно производство на всяка нация, на човечеството
въобще; едновременно с това е и солидна индустрия, бизнес. Нейната дейност е да
информира, критикува, рекламира, съди, развенчава, митологизира и демитологизира;
да ориентира човека в различните сфери на живота, включително и в сферите на
собствените му интереси. В тоталитарните общества журналистиката изразява
интересите на управляващите; в гражданските общества тя представя различните
гледни точки. Начинът на това представяне се реализира посредством специфични
текстуални форми – моделирани в конкретни форми на изява, наречени жанрове. Те
субективизират картината на действителността – рисуват, описват, излъчват,
коментират.
Медиите, по думите на Бодрияр, организират и участват в маскарада на своята епоха,
превръщайки се от информационна машина в “машина за илюзии”. Отказали се да
репродуцират картината на света, те разказват приказка за света, в която се усеща
желание за унищожаване на времето. Те са своеобразни машини на времето, в които се
проектира както миналото, така и бъдещето. Картината, а заедно с нея и информацията,
според Бодрияр, не е свързана с никакъв принцип на истинност или действителност.
Тази тотална насока в стратегията на съвременните медии е причина за наблюдаваните
процеси на жанрови смесвания, за преодоляване на норми и граници в дефинирането на
текста по отношение на жанра.
Превръщането на журналистиката в индустрия десакрализира нейния образ в
обществото, демитологизира обществените представи за авторитетната й, безстрастна
функция на всевиждащ и всезнаещ наблюдател и оценител на събитията. Това е
еклектична дейност, едновременно стандартна и оригинална; синкретична по
отношение на своите изяви, на лансиране на знанието (на информацията, на
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интерпретациите) и на своята, не на последно място, активна развлекателна функция.
Нейната еклектична същност моделира еклектичната й, едновременно консервативна
(защото наследява и съхранява традиционни, дори древни жанрови форми), но и
провокативна спрямо нормите, жанрова система.
От своя страна медиазнанието, и в частност науката за журналистиката, представлява
изключително бързоразвиващ се клон на знанието, ползващ методите и обитаващ
териториите на други науки – социология, история, философия, социална психология,
лингвистика, литературознание, информатика и т. н. Това от своя страна допълнително
усложнява и еклектизира жанровия профил на и мисленето за медийния текст въобще.
Днес, твърди Умберто Еко, само медиите могат да посочат с пръст противоречията на
нашите общества. Но дали могат да ги променят? Средствата за масова информация
влияят върху обществения живот, формирайки обществено мнение; а традиционните
власти могат да критикуват медиите само чрез самите тях.
Медиите притежават разнообразни, исторически йерархизирани функции. Тези
функции са явни и скрити, а най-трудното се състои в запазването на баланса между
тях. Основната функция на медиите има отношение към гражданския растеж, по
думите на Умберто Еко, и тя е да информират, да просвещават публиката; не на
последно място – да развличат и забавляват. Да осъществяват трансгресия и
трансмисия на култури. Ако трябва да се обобщи – медиите са призвани да укрепват
социалния статус и ценностите в обществото.
Всяка отделна функция притежава адекватни жанрови форми. Какво би се случило
обаче ако една, две или повече функции на медиите хипертрофират или напротив –
атрофират? Ако се втурнат в посока на прекомерното информационализиране
(посвещаване, агитиране, консолидиране около идеология) или напротив – на
безкрайното развлечение. В първия случай – познати картини на авторитарни сюжети и
политически постановки от близкото и по-далечно минало възкръсват пред очите ни.
Не на последно място и съвсем актуални – от медийните времена на Турция на Ердоан
отпреди събитията, наречени „революцията на Таксим”. Във втория случай, ясно е,
сбъдва се антиутопичният проект на Хъксли от романа „Прекрасен нов свят”.
Историята, а и съвременността познават такива случаи, в които медиите се превръщат в
слуги и лакеи или в яростни рупори на политическата система, или пък обратно –
концентрират се в ролята си на индустрия за развлечение. Подобни атрофии и
хипертрофии рефлектират съответно и върху жанровата парадигма: тя адекватно
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атрофира, формите се превръщат в безначални и безкрайни (по думите на Лаш), т. е.
разколебава се институцията жанр въобще. Тук, разбира се, не става въпрос за
специализираните медии – научни списания, културни радиоканали, музикалноразвлекателни телевизионни канали и т. н., които се съсредоточават върху еднотипни
жанрови схеми, а въобще за промяна в жанровия облик на средствата за масова
комуникация.
Журналистът предварително си изгражда идеалния образ на очакващата го практическа
действителност и на самото творение, което ще създаде. Влияят му разнообразни
фактори: лични убеждения, манипулации, външен натиск, интереси, игрови нагласи,
печалба, които моделират синкретизма на журналистическото познание. То съчетава
емпиричното познание с рационалното; понятийното мислене

с емоционално-

експресивното. А изборът на жанра и жанровите стратегии е не винаги личен
журналистически избор; освен всичко друго той се съобразява и с публичното
познание, което е фрагментаризирано, несистематизирано, мозаечно композирано.
В живота си човек обикновено се ръководи от знанията със случаен произход.
Попаднали в човешкото съзнание, те се композират, допълват, тематично се насочват,
завършват. Циклите в познавателния процес имат определена цел и период от време за
реализация. Тези цикли се наслагват и градят социалния опит на човека. Конкретната
медия, атакуваща пряко човека с познание, има своите тематично-съдържателни
ограничения. Те са формални, свързани с избора и съчетаването на жанровите системи.
По тази логика можем да открием множество и разнообразни тематични, съответно
жанрови регистри в един вестник – ежедневник например, или в едно магазинно
радиопредаване, в един телевизионен блок.
Мозаечен е характерът на журналистическото познание: то се преработва в личността –
влиза като информация, превръща се в знание. Проводници към съзнанието на
личността са: жанрът (външен проводник), езикът (формално унаследен проводник) и
стилът (съчетаващ обектно-субектните характеристики, външните изразни средства и
вътрешния смисъл) – както и всички вербални и невербални кодове и посланията,
които носят.
Информационната политика на медията се гради на основата на ясен избор на социална
позиция и гледна точка, на избор на отношение към властта, на личности на
журналисти. Въз основа на икономическите интереси на медията се осъществява и
информационната, и аналитичната й – не на последно място жанровата й политика.
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Особено важна е фигурата на собственика на медията и още – на клиентите
рекламодатели, на властите и експертите, на конкуренцията; не на последно място – на
масовата аудитория. Всички те са и своеобразни жанрови регулатори, а конкретните
медийни стратегии са всъщност жанрови стратегии, това е жанровата политика на
медията.
Печатни и електронни медии – жанрова специфика и взаимовлияния
А) Преса
С изобретяването на печатната преса и началото на масовото книгопечатане, а по-късно
– и на периодичния печат се полагат основите на модерната масова комуникация. Доста
по-късно, с изобретяването на копирната машина, се ускорява неимоверно този процес.
В периодиката като най-меродавна инстанция за информационализацията на
обществото се наблюдават процесите на разколебаване на конвенционалното деление
на жанровете и статутите (поет – писател

белетрист – журналист; както и

дефинирането на функциите на автор и читател). Наука, белетристика, критика,
образование и политика се взаимопроникват; размиват се границите, териториите и
публиките им, а арена на това объркване е вестникът. Счита се, че печатът в по-голяма
степен от останалите медии развива идеи, лансира ценности, норми, образци на
поведение; той задълбочено анализира, оценява, защитава или критикува. Това е така и
защото аудиторията на печата е четяща, т. е. – по-претенциозна и образована, както и
конкретно ангажирана с дейността да се информира. Можеш да гледаш телевизия или
да слушаш радио между другото, вършейки и нещо друго. Не е същото, когато четеш,
ти изцяло си потопен в света на книгата: комуникацията с писания текст изисква пълно
отдаване. Пресата предлага много по-задълбочени, обосновани и многообхватни
анализи в сравнение с радиото и телевизията; във възможностите й е да приеме и
предложи много повече гледни точки по дадена тема, разгърната във времето, тъй като
то не е проблем за тази медия. Може би затова се вярва, че мащабите на един
политически скандал или съдбовно събитие се усещат най-осезателно в печата.
В периодиката функционират две големи жанрови групи, условно назовани като “свои”
(журналистически, документални) и “несвои” (нежурналистически – художествени
вербални и невербални; но и журналистически невербални – това са документалните
фотографски жанрове). Мощен е процесът на претопяване на литературните и

52

нелитературните форми; той е и най-сигурният сигнал на настъпването на нова
естетическа епоха на масовата култура. Възлова роля в този процес изиграва вестникът.
Вестникът е лист хартия, който организира дискурса си, следвайки (имитирайки)
романовия наратив, прекъсван обаче брутално от убедителността на фактите.
Следователно той представлява едновременно монолитно-обемен, но и фрагментарен
разказ за света; хипертекст (текст от текстове), мозайка от (псевдо)събития, наглед
параноично несвързани помежду си.
През втората половина на ХІХ и началото на ХХ век имагинерното буквално залива
масмедиите. Ражда се една чисто романна периодична преса (сантиментална,
приключенска, криминална) в разнообразни жанрови форми. Това са: романът
подлистник (впрочем предшественик на сериала), който имитира класическите модели
на романа; сантиментално-авантюрният разказ; драматическият диалог и т. н. Покъсно тази романно-сантиментална тенденция, редом с традиционната функция на
фолклорно-литературните жанрове диалог, анекдот, фейлетон, памфлет и т. н.) ще се
пренесе и върху журналистическите жанрове новина, анализ, коментар, репортаж. Днес
в електронните медии, по думите на Едгар Морен, се утвърждава спектакълът във
всичките му форми (жанрове); редуват се информативното (фактологичното) и
имагинерното; документалността и спектакловостта. Постепенно се налага един
приказно-митологичен стереотип на мислене на реалността – Морен го обяснява със
склонността да се идентифицира романното с реалното и да се превръща света в шоу
спектакъл.
Както в класическите изкуства и киното, така и в света на социално-политическата
информация, във времето на модерността като основни теми се налагат приключенията,
подвизите, личните драми, любовните съперничества, загуби и победи, придобиването
и загубата на богатства. Политиката и политическите сюжети също влизат в обсега на
масовата култура и се профанизират; оттам – и в новините, в медийните анализи и т. н.
Масовата култура прелива извън имагинерното и печели новинарството и журнализма
на своя страна. Тя налага определени жанрове като водещи и най-търсени: новината,
бюлетина, сериала, шлагера, шоуто, интерактивната игра и т. н. Създават се стереотипи
на потребителската нагласа – и по отношение на информирането, и по отношение на
познанието, и – на забавлението. Валтер Бенямин принципно говори за аура на текста:
персонална аура има само текстът, предаден посредством материален (медиа)носител.
Съвършеният материален медианосител е книгата, защото съществува като лична вещ,
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обживяна, притежавана, неотменна част от личното битие, което тя споделя с
духовното и телесно човешко съществуване. Така мисли впрочем и У. Еко – книгата
освен всичко друго е съвършеният сейф на информация. Обратно – електронният
медиен (телевизионен и интернет) прозорец отразява един динамичен, текстово
мобилен свят. Надниквайки през него, проникваш в друг, не-твой, изолиран от
собственото ти битие, свят: отчужден, макар и представящ реални картини, виртуален
свят. В полза на изолацията и отстранеността допълнително стоят границите на
стъкления екран и рамката на монитора (притежаваща ефекта на рампата и сценичната
кутия в театъра). Липсва аура, интимност в комуникацията с този неуловим, с
променливи жанрови концепти текст. Печатният текст е “твой” текст, твое собствено
моделирано и споделено битие; част от твоето съществуване. В този дух и Скот Лаш
говори за сакрални – ауратични медии: книга, ритуал, произведение на изкуството и
профанни медии: новина, реклама; формиращи духа и продаващи информация стока.
Съответно става дума за дълготрайни (живопис, кино, романи, поезия, епос, симфонии,
философия, наука, племенни ритуали) и краткотрайни – ефимерни медии (телеграф,
телефон, вестници, списания, радио).
От друга страна, съвременният свят изисква бързина и незабавност на информацията
тук и сега – нещо, което пресата поради своята специфика не може да осъществи.
Обикновено горещата новина изчаква своя брой, издание; докато радиото и телевизията
реагират мигновено. Съответно разширената информация, аналитичната статия,
коментарът, аналитичното интервю, както и граничните жанрове есе, пътепис, фичър
ще бъдат конвертируемите жанрове в пресата.
Очертаването на различията между новинарските и коментарните текстове се налага в
60-те и 70-те години на ХХ век, когато вестниците вече усещат конкуренцията на
настъпващата електронна медия телевизията. Това разграничение според Умберто Еко
е призив към обективност.
Тъй

като

писаният

текст

предполага

специфична

рецепция,

той

изисква

съсредоточаване на вниманието и мисълта, напрягане на интелекта, като допълнителни
(невербални) изразни средства се появяват съпътстващи фотоси, диаграми, употреба на
специални шрифтове и цветове. Конкретно фотографията в медиите функционира в
сферата на представянето. Тя борави в печатните медии с времето на наратива (а в
телевизията – с алюзията и абстракцията на движението); но същностното й
съдържание не е информацията, а интерпретацията.
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Посредством разнообразни жанрови и реторически похвати пресата комуникира с
публиката, казва своите истини, но основното й средство е писаното слово. На
практика, според Еко, вестниците са властови инструменти, управлявани всъщност от
партии и икономически групировки, които нарочно използват т. нар. криптиран език
(по Еко – шаблонизиран, носещ стереотипизирани смисли). Истинската им функция е
не да дават новини на гражданите, а да изпращат шифровани съобщения, които
буквално минават над главата на читателя. Освен бюлетина и метеорологичната
прогноза не може да съществува наистина обективна новина; дори, разделяйки
съзнателно новината от коментара в пресата, чрез самото страниране новината носи
вече елемент на скрита преценка. Следователно дори самото ситуиране на текста в
контекста може да промени неговия жанров статут. Криптираният език, твърди Еко,
днес се е променил, превърнал се е в общоговорим, опростенчески, клиширан,
изпъстрен с готови фрази и стереотипи, с еднообразни изречения, с каквито хората не
говорят. Подобен е образът на т. нар. дървен език (la lang de bois), който клишира
устойчиви идеологемни модели и постановки. Изтъкан от нищо незначещи думи и
изрази, той обезценява и обезличава езика, конвенционализира човешкото съзнание.
Това е езикът на тоталитарните идеологии, според Франсоаз Том, но се оказва, че
медийният език в свободните демократични общества по нещо напомня за него. А
може би няма друг, по-успешен начин за въздействие върху масовото съзнание освен
клишето? Защото да въздействат върху масовото съзнание е основната цел на медиите.
След 70-те години в журналистиката и конкретно в новинарството вече властва с пълна
сила телевизията. А вестникът променя своя облик – ежедневникът става подобен на
седмичник (рискувайки да повтаря вече познати новини); седмичникът се уподобява на
месечник, предлагайки жанрово разнообразен спектаклов свят (пъстър и все по-жълт).
Променяйки облика си в посока на развлечението, вестникът губи идентичността си,
но печели читатели, масата и масовите тиражи. Днес всички медии, включително
печатните, изповядват идеологията на спектакъла в съвременния свят: бълвайки
реклами и съобщения, те превръщат в новина дори и това, което не е. И това не
отличава особено техния жанров статус – едни от други.
Б) Радио
В първата половина на ХХ век активен конкурент на пресата става радиото – за да
излезе начело в 30-те години. А в 50-те години се появява и утвърждава телевизията –
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една качествено различна медия, наложила нови принципи и ценности в масмедийното
общуване. Ражда се новото информационно общество: на мащабните медийни
групировки, холдинги и мрежи. Компютърната мрежа превръща света в глобално село.
Медиите прегрупират и преразпределят своите функции; разгръщат богатството си от
форми за общуване с аудиторията, разчитайки на своята динамика, гъвкавост и
адаптивност спрямо новите условия и порасналите очаквания към тях. Сигурно е едно:
типът изказ и неговата форма – а това е съответната жанрова система – са единни по
отношение на прагматиката на отделните медии. Разликата е във вътрешните смислови
акценти, които ще бъдат поставени.
Процесът на претопяване на литературните в нелитературни форми най-явно личи в
електронните медии: във взаимодействието между слово, музика и фотография.
Електронните медии експлоатират предимно несвои жанрови модели: това са всички
журналистически жанрове, познати вече от пресата – информация, репортаж, интервю
и т. н, както и нежурналистически – художествени филми, изложби, симфонични и
оперни концерти, вариететни програми, циркови спектакли и т. н. и нехудожествени –
спортни състезания, реклами и т. н. Радиото от своя страна монополизира диалогичните
жанрове: интервю, анкета, дискусия, пресконференция, магазинни издания и др., но
активно борави и с монологичните жанрови форми: беседа, фичър, репортаж, есе и т. н.
То продуцира обаче и такива типични (изключително неестествени) собствени жанрови
форми като радиопиесата например, където си дават среща невидимите изразни
средства - глас, шумове и музика.
Радиото предоставя обилна, моментална и разностранна информация, задоволявайки
едновременно масовите и личните интереси на принципа „бързо и навреме” и „за
всекиго по нещо”. Впрочем, изследователи и специалисти по медии са склонни
единодушно да говорят за тоталната власт на телевизията в съвременното масмедийно
пространство, но изследванията сочат различни резултати.
Радиостанцията предава информация и интерпретация на разстояние – представя и
разказва.

Някои изследователи са склонни да търсят противоречие в статута на

радиото, то е едновременно топла и студена медия, съобразно степента на съхраняване
или разпадане на наратива - истинска „приказка без край”.
Радиосигналът, по думите на Джон Дърам Питърс, със сигурност е едно от найстранните неща, които познаваме, а способността му да предава сведения в
пространството може да се сравни само с телепатията и медиумните сеанси, с
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трансцендентното. В радиовълните, твърди съвсем сериозно Питърс, дочуваме
гласовете на ангелите господни. Може би поради категоричното преодоляване на
разстоянието и времето. Радиото притежава тотално различен хронотоп. Благодарение
на това се налага и утвърждава като най-мобилната и популярна медия в историята,
въпреки съсипващата конкуренция на телевизията още от 60-те години насам. Впрочем,
подобно на радиото, телевизията върви по същия спасителен път: ориентира се към
цели специализирани канали (т. е. – към жанрова еднородност), откъсвайки се от
принципа на програмните схеми.
Спецификата на радиорецепцията изключва каквато и да е конфиденциалност и
предполага специфична форма на комуникация, чийто адресат е отворен, а адресантът
анонимен; предаването на съобщението е оставено на случая. Равностойно и
качествено е масовото и индивидуално общуване с тази медия, която атакува на
практика едновременно милиони мозъци – не случайно сравняват ролята на радиото с
ролята на племенния барабан в древността. Носители на информацията тук са изцяло
звуковете – слово, шумове, музика; звукът превръща невидимото във видимо.
Едновременността на говоренето и слушането, съответно чуването и разбирането,
изправя радиоречта пред изключително високи изисквания: да бъде ясно артикулирана,
достъпна, разбираема и нагледна: радиослушателят няма време да тълкува думи и
изрази. Радиодискурсът, напластен от гласове, въвлечен в потопа на диалогизма, трябва
да създава съпричастност в отсъствието на физическо телесно общуване, пробивайки
ограниченията на пространство, време и чуваемост. Но пък невидимостта и домашната
или случайна обстановка на слушането допринасят за активиране на по-слаби форми на
внимание.
Съществуват разнообразни технически средства за създаване на усещане за
автентичност и директност на информацията в радиоефира. Ограниченията за време и
място в радиото не съществуват: то излъчва (информира, анализира и забавлява) 24
часа в денонощието – широкообхватно, ползващо и владеещо най-голям процент
информация и публика в сравнение с печата и телевизията. Маклуън говори за високата
определеност на човешкото сетиво – слуха (чрез него светът се възприема по найабстрактен начин) в топлото общуване с тази медия. Радиото е близко до аудиторията
си (осигурява живо човешко присъствие във всеки дом и дори извън него) и активно
ползва експресивната диалогична реч – максимално ясна, фамилиарно близка и
артистично небрежна.
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Радиото създава интимно звуково пространство и дава възможност за процъфтяването
на (всъщност маргиналните, нежурналистически) т. нар. домашни жанрове – леките
домашни драми и сапунените опери, които според Питърс, са основни радиопродукти в
зората на стартирането на новата медия и уютните речеви стилове, залагащи на
личното присъствие на радиоводещите в собствения свят на слушащия.
Радиото стимулира във висша степен човешкото въображение, активизира динамиката
на темперамента и мисълта, изправя слушателя пред емоционални и интелектуални
предизвикателства. Симулира присъствието и участието на множеството в социалните
събития. Установено е обаче, че получената чрез слуха информация е многократно помалка по обем (от гледна точка и на физическите й възможности) от информацията,
усвоявана чрез зрението. Радиоинформацията е в максимална степен нетрайна,
фрагментарна, ситуативна, импулсивна – такава е и комуникативната нагласа за
възприемането й. Затова ключови от прагматична гледна точка жанрови форми в
радиодискурса са кратките форми: новината (композирана в информационен бюлетин),
репортажът и кореспонденцията (по телефона или в ефира – от мястото на събитието),
информационното интервю.
Очевидно е предимството в радиото на диалогичните и полилогичните форми: беседа,
дискусия, полилог. Тяхното присъствие се свързва в ползването на основните
диалогични форми като техники за симулиране на присъствие и ангажирано участие на
публиката в информационно-аналитичния и масово-развлекателния процес; редом с
такива похвати и съответно форми като: драматични спорове и диалози чрез пряко
включване в ефир, радиоскечове и комедии, състезания и рекламни томболи и др.
Полифонични

и

многопрофилни

са

радиоинтерпретациите

и

коментарите,

радиоесетата, радиопортретите (очерците), фичърите (разказите). Непосредствено
пораждащи се и нережисирани, поради което убедителни в своята обективност, са
сблъсъците на мнения, конфликтите и развръзките на журналистическите сюжети. И
въпреки скептичните теории на Теодор Адорно за несполучливия опит на
радиоразпръскването за единение на общността и невъзможността да се разтегне
символически човекът, радиото прави възможно непосредствено случващото се
събитие да заеме личното време на слушателя; а светът да звучи в дома на всекиго. То е
„невидимият говорещ”, който разпръсква познание, провокира активния гражданскоповеденчески модел в обществото.
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В) Телевизията.
Електронните медии си създават и типични, свои жанрове. Телевизията, например,
продуцира такива специфични жанрови форми като телевизионен театър, сапунени
опери, шоупрограми (музикално-развлекателни, политически, кулинарни, риалити шоу
и т.н.), телевизионни игри, видеоклипове, реклами, музикални рубрики и т. н., и
анимация (т. нар. оживели фотографии и рисунки); както и публицистични диспути,
пресконференции, сутрешни и вечерни информационно-развлекателни блокове,
магазинни предавания и др. Характерното съдържание на телевизията по принцип е
информацията-в развлечението – в новини, спортни състезания, дори сапунени опери и
комедии.
Телевизията безспорно е

най-атрактивната, с най-богати изразни и рецептивни

възможности медия. Според определението на М. Маккомбс обаче тя е по-мащабна и
драматична в сравнение с останалите медии, но затова пък - значително поповърхностна: телевизионните новини приличат на първа страница от вестника
ежедневник – силни, акцентувани, но краткотрайни. Обикновено вестникарските
“уроци” доминират над телевизионните.
Стартирала още в края на 30-началото на 40-те години на ХХ век, вече в началото на
60-те г. телевизията се налага в качеството си на сериозна медия, представяща живота
такъв, какъвто е: жесток, несправедлив, изпълнен с насилие и дискриминация; с една
дума – „истинен” и непосредствен (може би защото реално „влиза” посредством екрана
в частния свят на всеки зрител). Конкретното събитие, ескалирало важността на
телевизионния образ в съвременния свят (от втората половина на ХХ век), е убийството
на президента Кенеди, предавано на живо по телевизията от Далас. Светът се случва и
променя посоката си на развитие изведнъж, за няколко секунди, пред очите на милиони
– в цялата му брутална жестокост. Подобен е ефектът на репортажите от 11 септември,
2001.
Телевизията борави максимално с изразните възможности на звука, словото и
картината, но и на писаното слово. Маклуън говори за глобалното село, конструирано
от мозаични фрагментарни телевизионни образи, появили се като антипод на
типографската ера. Те сплотяват, обогатяват и обвързват хората в едно “щастливо”
общество: без цензура и забрани, свръхинформирано, свръхзабавляващо се, общество
на безкрайната консумация на сюжети, нечетящо, а консумиращо образи. Общество, в
което упадъкът на класическата грамотност се схваща като нещо естествено, като
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замяна с т. нар. нова грамотност: ново писмо, нови начини на писане, четене и мислене,
нови принципи на организация на мисълта и смисъла. Това масовоинформационно
общество, в което все по-малко се чете и пише, обезсмисля и “загърбва” историята и по
този начин тя “престава да съществува”. Колективният разказ се заменя от
индивидуалните микронаративи. Концепцията за края на историята на Франсис
Фукуяма се основава именно на тази илюзия – за всесилието на свръхинформираното и
свръхпроизвеждащо общество, в което вече просто няма какво да се случва. На това
общество видимо е съдено да извърви обратния цивилизационен път: от грамотността
към устното предание и нагледната образност; към новата грамотност, обяснена от
Маклуън чрез принципа на дислексията и връзката й с визуалната (телевизионна) и
виртуалната (интернет) култура.
Телевизията предлага обаче и богат спектър от текстове, носители на информация и
аналитичност, но й липсва особено стриктна селективност в темите, материала,
обемите - това е в същността на калейдоскопичната й всеядна природа. Телевизията
предлага преди всичко атракция: светът дори в новините и публицистичните й
предавания е интерпретиран като шоу; той е филм, драма, цирков спектакъл. При все че
е динамична и калейдоскопична, телевизията предполага интимното общуване,
задавайки камерното си присъствие в домашния интериор, предпочитайки едрия план и
монологичността в общуването.
Гледането на телевизия – а гледането чувствително надмогва слушането – предполага
тотално лъжеколективно, а всъщност индивидуално потапяне в атмосферата на
събитието. Визията е същественото в стила на телевизията, тя е над словото. Това
поражда мита за нея като за тотално достъпна медия. Рядко се наблюдава възможност
за масово (групово) възприятие, при което личното мнение се влияе и формира от
общото. Такова е например гледането на футболен мач, шоупрограма, шоу дискусия,
интерактивна игра, но дори и тогава реципиентът остава самотен пред екрана. Неговото
възприемане и разбиране е индивидуално несподелено, публиката повече му пречи,
отколкото му помага в рецепцията. Неслучайно наричат телевизията съвременното
домашно огнище, което не сплотява, а напротив – отчуждава семейството.
Класическата телевизия предлага ограничена избирателност на възприеманата
информация (вариантът е да смениш канала или да изчакаш следващото предаване,
рубрика) – не така стои въпросът обаче с интерактивната (дигиталната) телевизия. В
сравнение с развлекателната визия на телевизията, радиото е преимуществено
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информационна, а пресата – интерпретативна медия. Функции и роли, които
съвременната дигитална среда обаче тотално размива и взаимо-делегира.
Телевизионните жанрове са предхождани от жанровете в печата, литературата,
радиото, киното и другите изкуства. Раждат се обаче и типични телевизионни жанрове
– симптоматично е, че те са основно нежурналистически: ток шоу, състезания игри,
клипове, телевизионният сериен филм, риалити-форматите. А именно в телевизионната
жанрова картина се наблюдават динамичните движения и процеси, но и относителната
устойчивост на разнообразните жанрови форми.
Тук доминацията на диалогичните жанрове е също толкова осезателна, колкото и в
радиото, въпреки компенсаторните механизми на невербалните (визуални) изразни
средства, симулиращи присъствие и многопосочно въздействие. Разговорът ни с
медиите и в медиите е фрагментарен и разтегнат – без начало и без край – с накъсани
времепространствени логически връзки. Наблюдават се непрестанни отлагания на
диалога във времето, като физически маркираното в телевизията

(чрез визията)

присъствие не е гаранция, че той ще се осъществи. Комуникацията също.
Но телевизията е същевременно и благодатно поле за изява и на журналистическите
жанрове:

на

разследващата

журналистика

(репортаж,

фичър,

интервю);

на

публицистичните жанрове: хроника, пътепис, художествен очерк, филм портрет; на
полилогичните жанрове – диспут, дискусия, разговор беседа, пресконференция. Някои
автори са склонни да класифицират телевизионните текстове, като говорят за вербални
и невербални жанрове: към първите принадлежат новината, интервюто, коментарът,
беседата; към вторите – репортажът, телевизионният филм, мълчаливите кадри от
мястото на събитието (от типа No comment по Евронюз или транслация на кадри на
събития по CNN). Освен това телевизията прави възможно създаването и ползването на
мултимедийни продукти, в които се изявяват различни типове източници, посредници
и носители на информация: телефон, видеовръзка, мобилна връзка, персонален
компютър, интернет – и съответстващите им жанрови интернет форми (диалог, чат,
имейл и т.н.)
Преимуществото на телевизията е в нейния равнопоставен информационноразвлекателен характер: в новините, спортните състезания, рекламите, дори сапунените
сериали, комедиите и екшъните. Гледането на новини всъщност интериоризира
глобалния екстериор на действителността: мозаично разпокъсано, описателно,
наративно- и псевдонаративно.
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Г) Мултимедийни продукти. Мрежата
Съвременната електронна виртуална среда преобразува и преструктурира медиите и
медийните форманти. Основна причина да се съмняваме във вездесъщността на
жанровата идеология – на нейната тотализация – е именно интерактивното включване
на възприемателя консуматор на дигитални продукти и естественото му превръщане
във фактор и автор.
Мултимедийни продукти са: електронният вестник и подборката на събитията (за деня,
седмицата, месеца) в интернет, сайтовете, порталите, дейността на специалните
аудиторни групи (които правят допитвания, анкети, сортиране и обобщаване на
информацията за отделната медия с други средства), различните видеоигри,
телевизионни интерактивни игри, телешопинг и т. н.
Мултимедийната комуникация, според Кунчик и Ципфел, предполага интерактивно
използване на информацията; т. е. тя тече в две посоки – от продуцента към ползвателя
и обратно – ползвателят е и участник, който реагира, променя, предизвиква действия; в
които водеща е обратната връзка – с помощта на цифровата техника. Мрежата пък
предлага една качествено нова и различна, алтернативна култура; един хипертекстов
свят, изтъкан от журналистически и в голямата си част – нежурналистически жанрове и
медии, вече подчиняващи се на специфичнната пост-постмодерна философия на
възприятията на електронния човек – да се забавлява, докато се информира, докато се
образова, докато работи и създава. Раждат се – вече не ги наричаме жанрове, а по-скоро
продукти на „инфотейнмънт”, „ентъртейнмънт”, „едютейнмънт” обществени нагласи.
Това е свят, създаващ свои собствени медийни и жанрови форми, предлагащи
качествено нови комуникационни връзки като: разговор в чата, компютърни игри,
електронни съобщения, собствени и съпровождащи авторски репортажи и коментари и
др.
Мултимедията или още смесената медия – по определението на Роджър Фидлър –
предполага интеграция между различните видове медии: на поне две различни форми
на комуникация; а това задължително означава жанрови преходи, смесвания,
конвергенции, полифоничност, разностилие и жанрова многофункционалност. В найширок смисъл, според Фидлър, дори вестниците и списанията са мултимедии, защото
съчетават слово с графика и фотоси, също както и електронния дисплей.
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Мултимедийният продукт (мултижанровата форма) е резултат от конвергенция, т. е.
сливане, но не отпадане, а метаморфозиране, кръстосване и трасформиране на
възможностите, формите и изразните средства. Показателен в това отношение е фактът,
че няма изчезнали медии – процесът на отпадане е невъзможен. Същото се отнася и до
мултижанровите форми, поглъщащи, а не игнориращи възможностите за изразяване,
изказване и показване. Такива мултимедийни форми – журналистически и
нежурналистически – са например беседа с интервю по телефона, включване в ефир на
зрителски или друг коментар в полилога, отчитане на резултати от анкета по телефона
или в интернет – в анализ или коментар, видеовръзка – телевизионен или радиомост,
гласуване по интернет или чрез мобилна връзка – в игра, конкурс, състезание,
мултимедийно съобщение (MMS) и т. н. Що се отнася до новите медии и
кибержанровете обаче, това е изследователско поле, в което търсенията, констатациите
и отговорите предстои тепърва да бъдат констатирани и обобщавани. Сайтовете и
търсачките, блоговете, социалните мрежи, уебрадиото и дигиталната телевизия,
сайтовете и порталите, снабдени с търсачки, падащи менюта, банери, навигационни
ленти, фотострийм и пр. са обекти на нова медийножанрова систематика.
Липсва единна теория за медийното въздействие, но по думите на Умберто Еко
телевизията е във висша степен манипулативна, тъй като филтрира посланията,
пречупва ги през субективната призма на словото, от една страна, и през визията, от
друга. Всъщност това е двойно пречупено изображение на действителността –
филтрирано и премодулирано познание. В пространството на новите медии –
интерактивната телевизия и интернет – се наблюдава своеобразна авторитарност на
текста по отношение на реципиента, от една страна, и на собствения му автор, от друга.
Смъртта на автора, провъзгласена някога от постструктурализма (Ролан Барт), се
превръща в реален факт в новото медийно и интернет пространство. Авторът изчезва и
се обезценява; изтрива се от съзнанието на реципиента и битието на текста. В
хипертекстовата структура на интернет пространството, текстът се подчинява на т. нар.
кооперативно писане (или писане-публикуване-четене от типа blog, net book форум),
което предполага тотално размиване на границите между дискурсите и обезценяване на
жанровата йерархия на текстовете. Пише се тук и сега; възприема се и се интерпретира
тук и сега. Изчезва представата за значимост – личностна, жанрово-текстова.
Обезценява се свещената авторова инвенция, рухва тайнството на общуването между
творец и читател. Тези фигури се мултиплицират, анонимизират се, а това означава, че
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изчезват. Рухват авторитетите, мрежовата структура замества йерархията на текстове и
жанрове.
Нашите общества, предрича Умберто Еко, съвсем скоро ще се разделят на
телевизионни – консумативни, приемащи готови образи на информацията, и
компютърни – креативни, умеещи да създават и подбират информация. Ражда се нов
тип индивидуализъм и култура, предричаща края на авторитаризма на масовата
култура и тя влиза в орбитата на високата култура, а разделението между маса и елит
ще става все по-категорично, въпреки масовостта и достъпността на информацията.
Еко вещае в този смисъл недобро бъдеще на пресата, от една страна, и – на
информационния свят, от друга, който ще има елит от свръхинформирани потребители.
А те, знаейки какво, къде и как да търсят в глобалната мрежа с помощта на интернет и
интерактивната телевизия, ще моделират свои собствени медийни пространства.
Останалите – масата, т. нар. “информационен субпролетариат” (Еко) – ще четат
ненужни безсмислици и ще нехаят за останалия свят. Всъщност глобалната
информационализация води до тотална дезионформация – „масовоинформационното
дезинформационно общество” според С. Лаш е обществото на бъдещето. Такова е то и
в художествените светове на литературната антиутопия според Хъксли, Оруел,
Замятин, Чапек и Бредбъри.
Още по-голям песимист в това отношение е Питърс, който отбелязва, че с електронните
медии, конкретно с радиото, стартира не началото, а краят на масовата комуникация –
произвеждаща и консумираща безпринципно послания към една недиференцирана,
необозрима по мащаби немислеща публика, заличила в съзнанието си границите между
красиво и грозно, сериозно и несериозно, добро и зло, виртуално и реално. А
размиването на жанровите граници само ще ескалира този процес.
Вероятно истината е някъде по средата – между утопичните прогнози на Маклуън,
Фидлър и Фукуяма и антиутопичните – на Еко, Адорно, Питърс, Лаш и др. Въпреки
всички радикални прогнози, вещаещи края на масовата комуникация, а с нея и
рухването на илюзиите на познанието и общуването, тоталната криза на ценностите и
връзките между хората и респективно процесите на тотално размиване на жанровете и
дискурсите до степен на имагинерност в масмедиите на съвременността се разпознават
микро- и макрожанрови форми, вписващи се в класическите теоретични представи за
текстостроене и текстова принадлежност и съответно притежаващи адекватност на
рецептивните възможности и нагласи в новите хипертекстови електронни медийни
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формати. Те могат да се обобщят в една обща класификационна процедура, която би
изглеждала по следния начин:
Обща класификация на традиционните медийни жанрове:
А) Информационни – журналистически – жанрове:
информационна бележка
разширена информация
информационна кореспонденция
информационно интервю
репортаж
разследващ репортаж
хроника
бюлетин
дневник
Б) Интерпретативни – журналистически – жанрове:
проблемна кореспонденция
интерпретативен репортаж
интерпретативно интервю
полилози – кръгла маса, пресконференция, дискусия, диспут, форум в интернет
токшоу
беседа
коментари и прогнози
фичъри (разследващи, проблемни, портретни, политически)
статия
отзив
рецензия
анотация (blurb)
анкета, мониторинг
В) Гранични – художествено-публицистични - жанрове:
документален роман
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биографичен роман
хроника
мемоари
дневник
фичър (художествено-документален)
пътепис
писмо, изповед
обръщение (политическо – политическа реклама, социално, религиозно)
есе
фейлетон
сатиричен коментар
памфлет
анекдот
политическа карикатура

Г) Нежурналистически жанрове:
Художествени жанрове –
телевизионен

филм

(хорър,

трилър,

екшън,

съспенс,

психологическа драма и т. н.),
телевизионни спектакли – театър, опера;
радиопиеса, шоупрограми, вариете, мюзикъл, джемсешън;
пърформанс, изложби, инсталации;
анекдоти и паремии
забавни карикатури и шаржове
анимация, комикси, музикални и художествени клипове и др.
Нехудожествени - прагматични, реторични и развлекателни жанрове –
ток шоу, риалити шоу, куиз шоу
писма, обаждания
приветствено слово
съболезнователно слово
поздравителен адрес

мелодрама,
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благодарствено слово
класации, анкети
разговори в chat
обяви, некролози, възпоминания
запознанства (печатни и електронни)
прогнози
съвети, рецепти, диагнози
поздрави (музикални, вербални, графични)
съобщения (SMS, MMS)
хороскопи
реклами
кръстословици
загадки
логически задачи, тестове
игри (хазартни, забавно-познавателни, спортни) и др.
Въпроси и задачи:
Как разбирате понятията „топли” и „студени” медии по Маклуън? Дайте с
обосновка конкретни примери.
Коментирайте метафората на Бодрияр „медиите са машини на времето”?
Прочетете романа на Олдъс Хъксли „Прекрасен нов свят”. Какво се случва с
обществото, подложено на атаката на тоталното развлечение? Това е роман
антиутопия – обяснете жанровото понятие. Мислите ли, че съвременната
цивилизация е реално заплашена или пък благословена от подобна перспектива?
Как си обяснявате факта, че и В. Бенямин, и М. Маклуън, и С. Лаш са склонни да
разделят медиите на „ауратични” и „неауратични”? Какво означава това?
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Кои жанрове са типични и характерни за периодичната преса – вестник, списание като медия? Какво означава понятието „криптиран” език? Дефинирайте го спрямо
другото понятие – „дървен език”.
Можем ли да изтъкнем предимства на радиото пред пресата като медия? А на
пресата – пред електронните медии? А на телевизията?Мотивирайте отговора си с
примери.
Кои качества на медията радио стимулират съответните жанрови форми, с които
то най-упорито си служи? А кои са те? Как си обяснявате първоначално разцвета, а
днес абсолютната непопулярност на жанра сапунена радиоопера (за сметка на
телевизионния сапунен сериал)?
Можете ли да посочите кои са потресаващите събития, подобни на убийството на
Кенеди през 60-те, на румънската революция от началото на 90-те или на атентата
над Световния търговски център през 2001 година, през последните години, на които
сте били свидетели? Докажете или опровергайте преимуществено информационния
характер на телевизията и нейните жанрове.
Избройте типичните телевизионни жанрове, характерни единствено за тази медия.
Знаете ли обстоятелства около конкретното им възникване?
Кои телевизионни жанрове според вас стимулират формулирания от Маклуън
„принцип на дислексията”, който обяснява феномена „нова грамотност”? Избройте
ги и мотивирайте отговора си с примери.
Избройте мултимедийни жанрови форми, използваеми в класически медии? А в новите
медии?
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ВТОРИ РАЗДЕЛ
Журналистически жанрове
АНОТАЦИЯ:
В изложението е разгледана спецификата и класификацията на журналистическите
жанрове – информационни и интерпретативни. Направен е кратък теоретичен обзор на
конструктивно-съдържателните характеристики на основните информационни жанрове
–

кратка

новина,

хроника,

кореспонденция,

репортаж

и

др,

както

и

на

интерпретативните жанрове – фийчър, беседа, коментар, есе, разследване и др.
Коментирани са конструктивните принципи на новинарския текст – разгледани са
принципите на текстостроене по модела на обърнатата пирамида, дефинира се
понятието новинарски хронотоп. Анализира се спецификата на журналистическия стил
– в информационните и в интерпретатичните текстове. Коментират се жанровите
конвергенции – основно в посока на анализа на интерпретативните жанрове.
КЛЮЧОВИ ДУМИ:
журналистика и журнализъм
информационни жанрове
новинарска бележка, разширена новина
репортаж, дневник
бюлетин, хроника, кореспонденция
интервю – информационно и интерпретативно
интерпретативни жанрове
коментар, фийчър, есе
документален филм
жанрови конвергенции
полифоничен разказ;
обърната пирамида, хронотоп
СЪДЪРЖАНИЕ:
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Журналистически жанрове
Тема 1: Информационни жанрове. Факт, съобщение, новина
Тема 2: Принципите на обърнатата пирамида на новинарския текст. Ценности, качества
и стандарти в новинарството
Тема 3: Що е кратка новина и разширена информация – принципи на новинарския
наратив. Краткият актуален разказ: хроника, бюлетин, дневник, кореспонденция
Тема 4: „Дългият” полифоничен разказ от мястото на събитието: репортаж,
информационно интервю, пресконференция, брифинг
Тема

5:

Интерпретативни

жанрове.

Аналитизмът

и

безпристрастността

в

журналистиката. Жанрови конвергенции
Тема

6:

Кратките

форми

и

журналистът

като

интерпретатор:

коментар

и

журналистическа статия; интерпретативна кореспонденция и репортаж
Тема 7: Пространните картини на света: в монолози (фийчър, пътепис фийчър,
коментарно есе) в полилози (беседа, тематична дискусия, журналистическо
разследване, интерпретативно интервю, документален филм)
Библиография
Тема 1:
Информационни жанрове. Факт, съобщение, новина
Предаването и консумирането на информация заема съществен дял от всестранната
човешка дейност. Informatio (лат.) означава „разяснение, изложение, осведомяване,
съобщаване за събитие или дейност, даване на сведения за нещо, новост”.
Информацията е необходимо условие за съществуването на живота въобще. В
древността ролята на банки на знания изпълняват най-опитните и знаещите
(старейшините, племенните вождове, жреците). С развитието на знаковите системи се
осъществява отделянето на знанията, фиксирането им върху някакъв носител на
информация – масова или специализирана, за да се съхранява и предава.
Средството е съобщението, заявява Маклуън, - т.е. средството (преносителят) като
източник на енергия и като въплътената енергия (електричеството, хартията и
печатарското мастило) е вече само по себе си информация, а същността на
съобщението не е в съдържанието, а в самия факт. В съобщението, в начина на
комуникация. Важно е не какво, а как се съобщава. Самият начин на комуникация,
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твърди Маклуън, е вече информация: в този смисъл “съобщение” е медията, формата,
жанрът.
Смисълът и съдържанието на някакво събитие е огласяването му като новина и кой го
огласява, а не толкова какво всъщност се е случило (това е проблем на истината, а тя,
както знаем е нещо относително и зависи от гледната точка). Ако не бъде оповестено в
медийното пространство, събитието просто не се е случило. Ние сме това, което
виждаме, а го виждаме благодарение на електричеството, това “съвършено съобщение”
– твърди пророкът на електронната епоха Маклуън, вещаейки смъртта на печатното
слово в името на тържеството на електронните образи (визуални и акустични). А в едно
хомогенизирано следмодерно общество човекът ще бъде все по-безразличен към
живота на формите, ще го интересуват все повече фактите и конструирането на
собствената му гледна точка съм действителността. И как ще се осъществява това –
хаотично?
Изнасянето на информация променя обществените релефи и структури, тя
хомогенизира и солидаризира обществото. Печатът, според Алексис дьо Токвил, има
главната заслуга за избухването на Френската революция от 1789 г., защото, твърди
той, именно информацията чертае съдбата на историята. “Повече се страхувам от три
неприятелски вестника, отколкото от хиляда щика” – тези думи принадлежат не на
друг, а на Наполеон.
Съществуват два напълно различни начина на съхранение и предаване на
информация:електромагнитен и материален (документален - посредством материален,
най-често книжен носител). Социалните консуматори се нуждаят и от двата.
Благодарение на новите технологии светът е залян от глобален поток информация,
практически неусвоима и предаваема в тези две основни форми. Полагайки основите на
математическите теории на информацията и описвайки нейните количествени и
качествени аспекти, Клод Шенън доказва, че онзи, който получава и използва
информацията, определя и нейната ценност – а тя е непостоянна величина.
Семантическата теория на информацията се занимава със смисъла на съобщението.
Философският подход към информацията я определя като съществуваща в активно и
пасивно – латентно – състояние; превръщането й от потенциална в реална информация
е аксеологизиращ акт.
Отнесена към различните сфери на човешкия живот и към своя адресат, информацията
съществува като масова (включваща и журналистическата, и комерсиалната, и
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битовата) и специализирана (научна, културна, спортна, професионализирана).
Възможни са преноси от специализирания към масовия клас, но обратното –
превръщането на информацията от масова в специализирана – е по-трудно. Ситуативен,
с липсващи точни параметри, е обликът на масовия потребител – за разлика от
специализирания, който е с конкретен статут, облик и функции. Променлив и
провокативен по своята природа е феноменът на масовата култура; затова и масовата
информация няма ясно очертани параметри и характеристики; неясни са границите в
полето на нейната циркулация.
В зависимост от формата и степента на обработеност информацията може да бъде
първична или вторична (сурова или обработена); пряка или непряка (в зависимост от
непосредствеността на източника свидетел); отнасяща се към миналото, настоящето
или бъдещето; дескриптивна или прескриптивна (описателна или предвиждаща,
предписваща).
Медийната информация (според идеалните представи) се основава на факта и се
съобразява с принципите актуалност и универсалност; значимост, достъпност,
доказуемост.

Това

е

информация

със

социална

значимост,

необходима

за

съществуването на социалния организъм – на общественото съзнание. Определянето й
като масмедийна съчетава принципите на масовостта и прагматизма (масовия интерес и
потребности) с журнализма (бързината, обективността и качествеността на поднесената
информация).
Всяка журналистическа информация е масова, но не всяка масова информация е
журналистическа. Журналистическата информация притежава качеството социална
значимост. Според времевия порядък на реализацията си бива ежедневна, седмична,
периодична (месечна, годишна); а според качествата и функциите, които изпълнява, е
актуална, универсална, оперативна, непрекъсната, релевантна (уместна и логична). Тя
притежава специфична прагматика, т. е. въздейства опосредствано върху човека и
социалните механизми на битието. В този смисъл тя е полезна, защото атакува
социалното съзнание и действа върху социализирането на човека и човешките групи в
общността.
Факт, съобщение, новина
Прието е терминът „информация” да назовава въобще съвкупността от всички
информационни жанрове: информационна бележка, кореспонденция, репортаж,
прегледи, обзори, разширена информация, интервю. Информационните жанрове
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работят с понятието събитийна информация – без явен коментар и анализ, само факти и
новости.
В американската журналистика съществува разделението на текстовете на news
(новини) и views (гледища). Европейската журналистическа практика говори за
текстове, повлияни от факта; от мнението; от фантазията (М. Кошир). Това са и
критериите за жанровото им деление.
Новината трябва само да предава факти, а не мнения, твърди Ван Дайк, на практика
обаче се оказва изключително трудно да се прокара граница между истинното и
неистинното, между факта и фикцията. Още Мигел де Унамуно казва, че да (си)
представим това, което действително се е случило, изисква по-голямо умствено усилие,
отколкото да измислим фантастични случки: той хиперболично оценностява факта
пред фикцията, нехудожествения (документален, медиен) текст пред художествения.
Впечатляващо е подобно признание от един писател, философ и есеист, защото е
творец на фикции. А Егон Ервин Киш допълва: няма нищо по-фантастично от
действителността, няма нищо по-екзотично от заобикалящия ни свят, няма нищо посензационно от времето, в което живеем. Още повече, че съвременната дефиниция на
новинарските ценности (по Голдинг и Елиът) изисква:
- драматичност,
- атрактивност,
- развлекателност,
- важност,
- краткост,
-негативност,
- елитност
Изброените качества размиват границите между факт и фикция в името на качествената
рецепция. Дори и абстрахирайки се от принципите на информационната индустрия,
човек съзнава, че всеки информационен обмен представлява и въздействие, и
манипулация, и предаване на субективна информация, и „театрализиране” (според Ив.
Знеполски) на фактите. Това постига, например, Георги Раковски с издаването на
вестник “Дунавски лебед”. Търсейки публичност по българския национален въпрос,
той публикува едновременно материали на френски и гръцки език, като по този начин
не само прави вестника конвертируем и продаваем, но и гради специфичен
многоезичен образ на българската история и действителност. Френският раздел на
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“Дунавски лебед” е публицистичният отговор на Раковски на предизвикателствата на
френската преса, като сам, авторът, се включва в демоничната й медийна игра.
Друг похват на фактово театрализиране и привличане на факта към фикцията (освен
смяната на езиковия код) е подмяната на термини и понятия, ползването на научния
терминологичен или иносказателния потенциал на стилистичните фигури и тропи на
речта. Този начин на моделиране на визията на читателя за света е в пряка връзка с
привидната неприкосновеност на формите (жанровете) – оказва че, тяхната типология
се определя именно от ролите (фейлетонни, гротескови, художествени, автентични –
репортажни, разследващи; диалогови-полемични) на различните деятели, на героите в
журналистическата история. Митологичната им експлоатация задължително е
равносилна на пропаганда, на непозволено издаване на позиция, мнение, иносказателно
поведение – т. е. отклоняване от факта към фикцията. Затова е и непозволена в
информационния демократически, плуралистичен дискурс. В авторитарните епохи на
идеологическа конфронтация употребата на подобни роли е нещо напълно естествено:
например социалистическата преса е изобразявала американските президенти като
каубои, като злите янки или милитаристи, въоръжени до зъби; понякога дори в
плуралистичния дискурс е възможно държавният глава, лидерът да се изобразява като
вълшебен герой, спасител, юнак от приказките. Това са вече фигури в приоритетите на
интерпретацията.
Разбира се, информацията не е монопол единствено на информационните жанрове, но
безспорно в тях акцентът попада върху фактологичността. А фактите – това са
непосредствено наблюдаваните същности и явления в процеса на предметнопознавателната дейност на човека, моделиращи действия събития. Те отговарят на
критериите правдивост и емпиричност.
Фактът функционира като фундамент на журналистическата творба. Той е изходното
основание на последващия го журналистически анализ, може да функционира като
аргумент в доказването на дадено съждение; самият той е пример, илюстрация,
логическо съждение спрямо някаква теза. Фактът е някаква реалност, съществуваща
обективно, независимо дали е във или отвъд нашите възприятия. За да се превърне
случването в събитие, т. е. във факт история, съпровождаща нашето битие, защото
събитие е само това, което се знае, трябва да се премине през акта на огласяване –
съобщаване, приобщаване към станалото.
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Съобщението от своя страна се основава на факта или фактите и представлява тяхното
огласяване, представяне във вид на вербален, невербален или комбиниран текст. То се
състои от отделни нива: първото представлява същинският текст като съвкупност от
знаци, изразяващи пряко и реално някакъв смисъл; второто се изразява в това, което
текстът казва, неказвайки, това са вътрешните, недефинирани, но подразбиращи се
смисли в играта на думите; третото ниво е пост- или надтекстово и се съдържа в онзи
пласт от неизреченост, онзи емоционален, рационален и нравствен ефект, определян
като впечатление от текста, обвързван с рецепцията. В крайна сметка формирането на
мнение около факта, изказано открито в интерпретативните текстове или имплицирано
в информационната тъкан на текста, го моделира композиционно; оттам нататък вече
следва посланието.
И така, информационните текстове преимуществено осведомяват за факти, а
коментарът присъства (неминуемо) съвсем дискретно и неуловимо. Тези текстове се
отличават с оперативност, актуалност и индиректност на въздействието, а техният
автор и при най-доброто желание не може да остане неутрален наблюдател на
събитията. Негов дълг е да се придържа към обективността.
Що е новина?
Практически отговор на този въпрос дава Джон Кардоуни в своя “Наръчник за правене
на новини”. Новината е съобщение за ново събитие или явление, факт или мнение,
предизвикващи интерес или имащи значение за голям брой хора. Новината очертава
разликата между вчерашния и днешния свят – тя временна и мимолетна; доставя
удоволствие в момента на откриването й, а сама по себе си носи задоволство и стимул –
и на адресанта, и на адресата. Новината представлява новост, неочакваност, изненада
по отношение на хората, събитията и реципиента, която интересува голяма част от
обществото. Тя неминуемо съчетава факта с мнението, рекламата с пропагандата; тя
разбулва тайни и задава въпроси. Тя се интересува от ежедневното, обикновеното,
хабитуалното (обичайно-битовото), естественото. Новините – NEWS, това са всякакви
истории, събрани от изток, запад, север, юг: North-East-West-South. И не на последно
място, от структурно-текстологична гледна точка, те се подчиняват на определен строг
композиционен модел.
Новината, благодарение на властта на телевизията, вече е взела надмощие над
интерпретативните и публицистичните жанрове. От своя страна пресата се ориентира
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към аналитичност и описателност. Новините, твърди Рьол, са винаги по-вълнуващи и
интересни от който и да било друг продукт на фантазията; още повече телевизионните
– онагледени новини, заливащи буквално с текст, звук и картина зрителя тотално, в
които обаче също действа принципът на избирателността. В този смисъл новините в
печата са по-богати и изчерпателни, макар и не така атрактивни. Телевизията
оценностява едно събитие като важно и актуално, опростявайки го, но тя не може да си
позволи недалновидност, т. е. не бива да се пропусне мигът на свежата информация,
значимата и гореща новина.
Целта на новината е първа да огласи събитието. Поради това, разбира се, рискува в две
посоки: да се впусне в неговия коментар и по този начин да формира тенденциозно
мнение (журналистът все пак не е обществен проповедник) или да потъне в сферите на
развлекателно-сензационното и фикционалното. Оказва се, че абсолютната обективност
е невъзможна в новинарския дискурс. Оценъчният елемент винаги присъства, защото
няма човек без мнение, още повече журналистът, но целта е то да бъде потиснато в
името на обективизма.
Факт е, че новините пресъздават една инсценирана действителност, но това само по
себе си е неизбежно – най-малкото защото дословното представяне на ужасяващи
събития, например, би ескалирало още повече ужаса в рецепцията, а инсценировката се
съдържа в самия пренос от времето и мястото на събитията в настоящето на
реципиента. Последната задача на медиите е да създават обществени психози и
социален хаос; затова те трябва да балансират между факта и фикцията, между
събитието и мнението, между говоренето и мълчанието.
Една от най-достойните роли на новината е съпротивата й срещу цензурата (държавна,
политическа, икономическа, вътрешна) и това отново е свързано с коректността към
факта и неговото време; с умелото балансиране между фактуалното и фикционалното,
дори с цената на това да се говори с езопов език. Например отказът на националните
телевизионни турски канали да предават новини от мястото на събитията в първите дни
на „революцията на Таксим” (май-юни 2013 г.) бе очевидна заявка за покорството на
медиите пред цензурата.
Въпроси и задачи:
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Дайте примери за масова – журналистическа, битова; и – специализирана
информация. От какъв тип специализирана информация се интересувате лично вие?
Какви специализирани издания ползвате? Назовете заглавия.
Назовете принципите, на които се подчинява масовата информация. Дайте
определение за журнализъм.
Дефинирайте новинарските ценности по Голдинг и Елиът. Коментирайте ги, дайте
конкретни примери от българския новинарски опит.
Дефинирайте с примери понятията факт, съобщение, послание, новина.

Кои от

изброените таксономии са жанрови и кои не?
По какви начини новината балансира между фактуалното и фикционалното? между
обективността и тенденциозността?
Тема 2:
Принципите на обърнатата пирамида на новинарския текст. Ценности, качества и
стандарти в новинарството
Текстът на новината. Принципи на обърнатата пирамида
Схематичната суперструктура на новината, според Ван Дайк, притежава части,
изпълняващи конвенционални функции, които могат да се разглеждат като
задължителни или факултативни категории спрямо формалната организация на текста.
Към задължителните категории на текста на новината принадлежи общоизвестната
част, наречена кратко съдържание, съставено съответно от заглавие и въведение. В
корпуса са вписани различни схематични части, функциониращи като главно събитие,
фон, контекст, история, вербални реакции и коментари (съпътстващи историята) в
оценки и перспективи.
В правенето на новини журналистът открива случката, интерпретира я като събитие с
определен смисъл, изследва фактическата й природа и я сглобява в текст, който
представя някакъв завършен образ на света. Естествено този образ е безкрайно
несъвършен, еднообразен и идеологизиран – това е неминуемо поради манипулативния
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характер на езика и на междучовешките отношения. Съществени обаче са принципът и
алгоритъмът, които превръщат събитийния материал в текст.
Структурирането на новинарския текст е общоприета практика, основаваща се на
конкретен

принцип,

шаблонизиран

още

от

времето,

когато

в

световното

информационно пространство се налага Асошиейтед прес (първата половина на ХІХ
век);

принцип,

наречен

модел

на

обърнатата

пирамида.

Той

е

огледално

противоположен на литературния или публицистичния модел, следващ класическите
наративни принципи на текстостроене. Тази пирамида се нарича обърната, защото
текстът не започва с обичайната интродукция (въведение в ситуацията), прерастваща в
изложение и завършваща със заключение (съответно в художествените текстове –
встъпление, завръзка, кулминация, развръзка). Не започва дори и с формалното начало,
каквото е заглавието (headlines). Новинарският текст започва с лийд – lead (означава
буквално “водя”, но не е “увод”, новината няма увод, тя започва да разказва направо, от
най-важното), представя вършителите на новината, случка, действащи лица, време,
място, обстоятелства и отговарящя на въпросите кой, какво, кога, къде, защо, как –
лаконично, но в пълнота и завършеност.
В новинарството се говори за правилото на 5-те W плюс H (т.нар. модел на Ласуел):
Who?, When?, Where?, What?, Why?, How? Съответно: Кой?, Кога?, Къде? Какво?
(въпроси, отнасящи се основно към лийда); Защо?, Как? (въпроси към по-нататъшния
разказ); А след това? И какво от това? (въпроси за финала) – това са въпросите, на
които търси отговор новинарският текст в последователен план на т. нар. „Т” или
обърнат пирамидален модел. Следва бекграунд – background (допълнения, разяснения,
детайли, контрасти, сравнения, дискретна интерпретация по въпросите: как, защо) и
завършва със стронг енд – strong end (силен финал, повтарящ главната новина и даващ
перспектива с отговорите “това означава, че...” – “и какво от това...”). В изграждане на
смисъла според принципа на обърнатата пирамида винаги се започва със същественото,
след това амплитудата на важността на съобщаваната информация спада (т. нар. спад –
климакс принцип). И още – необходимо е в новината да се избягват сложни подчинени
(обстоятелствени) изречения, да не се започва никога с деепричастие, да не се завършва
изречението с прилагателно име или наречие и ключовите думи (т. нар. vital verb) да
бъдат винаги в началото на новинарското изречение – в лийда. В хипертекстовият
модел на онлайн новината обаче все повече се налагат отклонения от линейността на
разказване: тялото на пирамидата е накъсано, насечено от вторични лийдове и
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подзаглавия, от задължително изискващата обратна връзка с потребителя, снимки
(фотострийм – снимков поток; решетки от снимки, облак с етикети), графики, аудио и
видео инфопрезентации и различни интерактивни функции на този, така обраснал с
допълнителни значения и интерактивни възможности, свят на новинарския разказ.
Сърцето на новината е в лийда, затова и той трябва да бъде ефектен, динамичен,
образен и метафоричен. Епизодите в бекграунда могат да бъдат хронологично или
каузално свързани, но с чувство за пропорция и мяра. Попадението на бекграунда е в
откриването на лайтмотива на информацията: това може да бъде водещо новината
изречение, може да е афоризъм, въпрос, стимулиращ динамиката на действието и т. н.
Следва поанта – тя може да попадне и в силния край; може да бъде достигната
посредством контрасти в хармоничния и динамичен темпоритъм на новинарския разказ
(с доминанти и обертонове в отделните кадри).
Новинарският дискурс допуска паралелен или илюзионен монтаж, използването на
лайтмотиви, стопкадър, реторични конструкти, асоциации, контрасти, метафори.
Особена атрактивност и прелъстителност носи ефектното пресновинарско заглавие. То
може да бъде в разнообразни реторични форми: въпрос, възклицание, сравнение,
метафора, загадка (инициали), парадокс, каламбур, цитат и т. н. Титрологията е
науката, която се занимава със знаците на надписите и заглавията, с техните
реторически параметри, с репрезентативно-увещателния характер на този паратекст.
Структурализмът и деконструктивизмът твърдят, че заглавието е същностен елемент от
творбата: паратекст или предтекст, чрез който авторът заявява за своята творба,
обвързан с художествената й структура. (А и с нехудожествената, впрочем:
репрезентиращо и проблематизиращо е и всяко научно, популярно, лайфстайл и пр.
заглавие). В новинарството обаче неговата функция е предимно репрезентираща,
рекламираща, нерядко манипулативна. Новината може и да започва със заглавието,
въпреки че то има посредническа и съпровождаща текста функция, а главният
компонент в новината е лийдът. Разбира се, и новинарското заглавие се влияе от
общореторическите принципи на текстостроене, и то се поддава на серийността и
циклизацията. Новинарското заглавие е подчинено на общофункционалните параметри
на този кратък синтактичен изказ: тривиализиране и клиширане на действителността,
информативност,

елиптичност,

анотативност,

репрезентативност,

апелативност,

агресивност, провокативност, посредничество между света и реципиента. Целта на
новинарското заглавие е да бъде функционално и информативно, да носи адекватни
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послания и да печели публики. Новинарското заглавие повече от всяко друго се стреми
към автентичност на внушенията и пряката връзка с действителността, раздвоено от
противоречивостта

между

буквалност

и

иносказателност,

обвързаност

между

фактичност и фикционалност. Целта му е съдържанието на действителността да бъде
преведено на езика на медиите.
Кога едно събитие се превръща в новина? Необходимо е то да носи заряда на
неочакваност, необичайност, изненада и съответно да попадне в един от следните
класификатори:
- световни, национални, местни новини – според тематичния си обхват;
- текущи (diary news), допълнителни (background news) – според значимостта си;
- горещи (hot news), благоприятни или добри (good news), неблагоприятни или лоши
(bad news) новини – според съдържанието си.
Новината е многолика в целта си да ни каже това, което искаме да знаем, очакваме да
чуем, имаме нужда и трябва да научим. Редица външни и вътрешни фактори влияят
върху облика и хода на новините: време, статус, динамика, валентност, идентификация
с действителността и др. Но на първо място стои вездесъщата субективна авторова
преценка за това дали въобще това е новина.
Новината е образ на действителността, твърди Ван Дайк, но и рамка, в която
обществото всекидневно се разпознава, пресъздава и моделира (фантазира). Тя се
основава на разказа като специфична форма на констативна реч, служеща за описание
на социокултурни събития, предмети, лица, а превръщането им в наративни
изображения гарантира пресъздаването на действителността в “истинни истории” (по
думите на Хабермас).
В зависимост от темата, композицията и рецепцията разпознаваме следните новинарски
сюжети: твърди (hard), меки (soft), конфликтни (spot), в развитие (developing),
продължаващи (continuing); репортажни и т. н. (Златева, Бондиков). Подходите към
тяхното изследване са антропологичният, лингвистичният (дискурсивният, занимаващ
се с дефинирането на новината като социален акт и като продукт – текст),
литературният, семиотичният, социалнопсихологическият, критическият. А ценността
и качеството на новинарските сюжети и въобще на процеса на правене на новини се
подчинява на следните аксеологически норми:
-

фактологичност (действителност, провереност, явна действеност);

-

честота на случването (очакваност, повторяемост);
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-

еднозначност на представяната история;

-

географска и културна близост на представяната история;

-

съвместимост на представите с тези, които тя изгражда (с публичния ментален
сценарий);

-

яснота на разказването;

-

рядкост, непредсказуемост, новост – дори рекламност на новинарската история
(тя е чудо нечувано);

-

суперлативност (максималност в представите, характеристиките и действията,
разказани в нея);

-

релевантност на историята спрямо живота на публиката й, близост със
собствения й опит, възможност на заемане на зрителски ъгъл;

-

персоналност (в нея да участват изявени персони, а не безизвестни анонимни
лицата от тълпата);

-

елитност (желателно е действащите герои да принадлежат на социалния елит –
политически, социален, културен).

Въпроси и задачи:
Защо в новинарството действат строги текстово-композиционни правила? Какво
представлява принципът на обърнатата пирамида на новинарското съобщение? На
какви въпроси отговаря в съдържателен план?
Какви са функциите и принципите на новинарското заглавие? Обяснете, дайте
примери.
Преценете и характеризирайте в ценностен и съдържателен план следните новини:
„Стотици хиляди се събраха снощи на протест пред Министерския съвет срещу
политиката на правителството на новата Тройна коалиция …” ; и - „Вече втора
седмица кенгуру вилнее из черешовите градини на Пловдивския квартал Марково.
Собственикът дава награда за намирането на домашния му любимец…”.
Разиграйте двете истории, допишете новините, като конструирате бекграунд и
стронг енд. Обяснете ги типологически.
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Дайте примери от актуалната (днешна) новинарска практика за: текущи (diary
news), допълнителни (background news); горещи (hot news), благоприятни (good news),
лоши (bad news) новини.
Посочете актуални новинарски сюжети в примери: твърди (hard), меки (soft),
конфликтни (spot), в развитие (developing), продължаващи (continuing).
На кои аксеологически норми се подчинява новинарската история? Тълкувайте
парадокса, определян като Закон на Маклърг за публичния интерес: „Един европеец
струва колкото двайсет и осем китайци. Двама уелски миньори са равни на хиляда
пакистанци”?

Тема 3:
Що е кратка новина и разширена информация – принципи на новинарския
наратив. Краткият актуален разказ: хроника, бюлетин, дневник, кореспонденция
Информационната бележка е най-разпространеният журналистически жанр. Като
понятийни

синоними

се

употребяват

термините

антрефиле,

новина,

кратка

информация. Според характера й тя заслужено се отъждествява със сензацията – в
основата й заляга горещата новина от деня, актуалната информация за някакво важно,
значимо, инцидентно събитие. Обикновено тя съдържа два-три на брой факта и има
заглавие (в пресата или в интернет) или се представя чрез анотация или анонс (в
електронните медии). Обикновено горещата новина на деня се появява във вид на
информационна бележка или антрефиле, последвано от разширена информация, на
първа страница на вестника или на челно място в новинарския блок в електронните
емисии.
Новинарският текст се отличава с краткост, но достатъчност – изчерпателност на
известната проверена и важна информация. Още Квинтилиан в древността твърди, че за
едно събитие може да се съди тогава, когато се отговори на 7-те въпроса: кой, какво,
къде, с кого (и с какво), защо, как и кога (някой е сторил нещо) се е случило някакво
събитие. И не всеки факт, осмислен като събитие (съ-битие, т. е. факт, поставен във
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времево-пространствения контекст на сегашното битие, факт сред другите, случка,
аксеологизирана според значимостта й) се превръща в новина. Т. е. в текст, разказващ
за събитие с висша степен на важност; в социална ценност или фактор. Ако на
обикновен човек се случи обикновено събитие, възможността от това да се роди новина
е равна на нула. Но ако на необикновен човек се случи обикновено събитие или на
обикновен човек – нещо необикновено, това е вече сензация. Ражда се новина.
Идеалният вариант е сензация, случила се с важна личност.
В моделирането и представянето на новината се търсят вътрешните връзки между
фактите и събитията, изчистени от лично отношение, от авторово мнение. Особено
важен е зарядът (позитивен или негативен), който носи заглавието (в пресата или в
интернет);

негова

информационните

е

и

бележки

най-важната
могат

да

презентираща
бъдат

обединени

функция.
и

Принципно

структурирани

в

информационна рубрика и положени в обхвата на едно магазинно издание или
предаване. Т. е. те могат да се впишат в жанровия конгломерат, предпочитан от
съвременните медии, чийто основен продуктивен принцип е: информация плюс
развлечение.
Хроника, бюлетин, дневник
Хрониката е времевият преглед на събитията, обединен в т. нар. информационен блок,
и представя информации без заглавия в сбито изложение. Отделният информационен
текст в хрониката се подчинява на принципа на икономията на думи и обикновено
разглежда един факт. Хрониката или информационният блок започват с найсъщественото по време или по ценност. Информационните блокове могат да бъдат
смесени – по този начин пестят време, селектират най-атрактивната информация и
привличат реципиенти; могат да бъдат и тематични – такива са например официалната
хроника (политическа, икономическа); културните вести (културна хроника), спортните
новини (спортна хроника).
Ван Дайк говори за тематични структури „топици”, които нерядко могат да прераснат в
отделни, самостоятелни предавания или издания. Водещ принцип при тематичните
структури е подредеността на събитията във времето и концентрацията им върху
единичния факт – именно такава е хрониката. Такива са освен хрониката и бюлетинът
(осведомител, информативен справочник, описващ разнородни, но актуални събития
във фиксиран отрязък от време – има и седмични, и месечни, и годишни бюлетини).
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Такъв е и дневникът – описващ в рамките на деня случилото се. Полагането на
хрониката, бюлетина, дневника (journal) в съучастничество с информационните
нежурналистически текстове – реклами, прогнози, съобщения, музикални поздрави –
оформя

макрожанровия

дискурс

на

магазинното

предаване,

информационно-

развлекателния блок, емисия.
Разширена информация
Тя представлява описание на някакво значимо, не непременно сензационно или твърдо
радикално събитие (митинг, демонстрация, шествие, кампания, конференция, конгрес,
но може и стачка, протест, революция), което подлежи на изискванията за
хроникалност, документалност, правдивост, аргументираност, тематичност. Аналози на
разширената информация са известните, компрометирани в тоталитарните времена,
понятия отчет, рапорт – жанрове, гравитиращи между информационната бележка и
репортажа, но представящи събитията не такива, каквито са, а каквито би трябвало да
изглеждат. Рапортува се само за добре свършена работа, отчитат се само постиженията
– това е във времето на тоталитарния дискурс. Днес отчетът и рапортът имат тясна
сфера на употреба – бюрократичната, административната, икономическата или
военизираната. Репортажът и разширената информация (при която информиращият не
е задължително да е директно на мястото на събитието, а събитието незадължително е
случващо

се

пред

очите

на

зрителя)

са

най-експлоатираните

жанрове

от

информационните медии.
Когато се представят фиксирани във времето и предварително очаквани събития,
резултатите от тях могат да бъдат представени като разширени (т. е. – допълнителни,
обогатени) новини. Те са такива, защото разкриват предисторията на събитието или
разгръщат различните пластове от подробности, очертаващи продуктивността и
нееднозначността на разказваната история. Което в голяма степен реабилитира този
жанр, в най-висока степен изкушен от коментара. Разширената информация има пряко
отношение към формирането на обществено мнение и персонална позиция по
разказваната история – в разширената информация тя вече се проблематизира.
Събитието предполага формата на изказването, регламентира позволените и
непозволените територии на информацията и интерпретацията и това е обяснимо, тъй
като жанровите конвенции определят структурните и тематичните очаквания на
читателите слушатели, а формата пък следва функцията. Разширената информация е
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всъщност форма за изява на журналисти и социолози, в нея си дават среща обединените
възможности на журналистиката и социологията.
Събитието в разширената информация, обикновено разтеглено във времето, се
възпроизвежда и представя и впоследствие се оценява не от свое име. Авторът се
позовава богато на чужди източници и авторитети, не е непременно изискването той да
се е добрал лично до информацията, да е преживял събитието, както при репортажа,
например, и, респективно, оценките (свои и чужди) се налагат от само себе си. Те,
както и фактите, са пре-предадени. Обикновено в разширената информация се поставят
акценти върху числа и факти в предаването на вече обобщената информация и изводи
(т. е. – крайния резултат). Следователно бекграундът и стронг ендът на обърнатата
новинарска пирамида на разширената информация ще бъдат доста по-обширни в
сравнение с кратката. Явна опасност, която дебне този жанр, е общата фразеология,
автоматизираните и шаблонизирани фрази и изрази, характерни за т. нар. дървен език;
опасности, наследени от отчета и рапорта – особено удобни и процъфтяващи в
тоталитарни и авторитарни дискурси. Друга опасност е изпадането в подробности, във
формални детайли, количествени данни и периферни факти около събитието, процеса и
пр.
Информационна кореспонденция
Тя дава информация от мястото на събитието, но без демонстрация на персонална
гледна точка и подробности. Кореспонденцията представя събраната и обработена
информация извън центъра (седалището, централата на медията) в най-отдалечените
точки на страната и чужбина. Следователно бива:
- външна или
- вътрешна кореспонденция.
Кореспондентът е по-широк специалист от репортера, който се специализира в
определена област, тема, ресор, рубрика – например икономика (банково дело,
промишленост, енергетика, селско стопанство), военно дело, парламентарен живот,
спорт, култура и т. н. Кореспондентът обаче е длъжен да обхване цялостния живот на
своя град, на своята област, а дори и целокупния живот – политика, стопанство,
култура, изкуство, социални проблеми на цяла една страна, в случай, че работи в
чужбина.
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Кореспонденцията е текст, който не разполага с време за детайли, ракурси, акценти.
Стилът на кореспонденцията често е пестелив и телеграфен, ползващ само найнеобходимите подробности и детайли. Информацията тук обикновено тече в
хронологичен ред, понякога е допустимо позоваване на чужди мнения, цитиране,
полифония на изказа, които обаче резюмират, без да детайлизират картината на
действието. Кореспонденцията представя само къс, отрязък, актуален епизод от
ставащото събитие, но задължително дава перспектива на развитие на информацията.
Такива са например външнополитическите кореспонденции; такива са обикновено
военните кореспонденции, въобще кореспонденциите за необичайни събития.
Кореспондентният разказ е статичен, за разлика от репортажният, който е динамичен, в
движение – светът, картината му се случва пред очите ни. В кореспонденцията светът
вече се е случил – той е зад гърба, в краката ни, през рамо, от разстояние – спрямо
личността
истинност,

на

кореспондента.

той

вече

го

е

Именно

кореспондентът

преживял.

Обикновено

удостоверява
в

електронните

неговата
медии

кореспонденцията добива вид на телефонна кореспонденция чрез пряко включване или
на запис; а също и като информация по скайп, посредством електронна поща или
социална мрежа. Информационната кореспонденция в пресата често добива смесен,
информационно-интерпретативен вид.
Въпроси и задачи:
Конструирайте или цитирайте кратка новина на тема: на необикновен човек се
случва обикновено събитие. А сега направете разширена информация на тема: на
обикновен човек се случва нещо необикновено. Сега разширете кратката си новина и
редактирайте като съкратите разширената. Какви трудности срещнахте?
Разгърнете страниците на български ежедневник (по избор) и открийте политическа,
спортна или културна хроника. Коментирайте мястото им в композицията на
вестника от гледна точка на жанровото и на тематичното решение.
Каква е принципната композиционна разлика между хроника и бюлетин? Какво е
посланието на текстове (в радиото и в печата) от типа на: „На днешния ден преди
еди колко си години се случи…”? Знаете ли нещо повече за дългогодишната

88

радиорубрика по БНР „България – дела и документи”? Откривате ли нейни аналози в
съвременните български медии и къде?
Кои особености на разширената информация съществено я разграничават от
кратката новина? Как тълкувате констатацията: разширената новина е винаги
втората?
В какви условия и информационни параметри ще изберете да напишете разширена
новина, ако тя бъде посветена на:
- приключили политически избори;
- отразяване на страховита влакова/автобусна катастрофа;
- земетресение, чиито трусове продължават, утихвайки?
Аргументирайте отговорите си с подходящи примери.
Посочете имена на известни дългогодишни външнополитически кореспонденти на
България. Какво знаете за техните личности, работа, занимания? Посочете външни
или вътрешни кореспонденции от актуалната журналистическа практика, които
особено са ви впечатлили.

Тема 4:
Дългият полифоничен разказ от мястото на събитието: репортаж, информационно
интервю, пресконференция, брифинг
Обстоятелствено разказаните журналистически истории (т. нар. дълги разкази) са
подложени на по-сериозни жанрови трансформации и трансгресии от късите форми.
Дългият разказ предполага изкушението на коментара, анализа, оценъчността.
Едновременно с това тези дълги разкази благоприятстват качеството и стабилността на
новинарския дискурс – зрителят, слушателят, читателят имат право да знаят в
подробности и дълбочина, бързо и качествено всичко за събитията. Затова и за найтипичните, но и най-трудните – същевременно най-трудоемките и будещи доверие
разкази, които представляват типични новинарски жанрове, ще стане дума.
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Репортаж
Репортажът е най-авторитетният и будещ доверие в реципиента жанр в новинарския
дискурс. И това е неслучайно: той поражда доверие в максимална степен, защото
новината е актуална, тя се ражда в момента и се предава тук и сега, от мястото на
събитието, като дава пълната картина за динамичното състояние на света. При това –
пълна, в подробности и с лична персонална гаранция е тази информация; репортерът
удостоверява чрез себе си мястото, времето и събитието. Това е дълъг пространен
разказ, картина с отсенки, детайли, оттенъци; в нейния фон звучат много гласове –
затова я определяме като полифонична картина за света.
Валтер Бенямин извежда генезиса на жанра репортаж от налагането на новата вълна на
предметността в изкуството на 20-те и 30-те години на ХХ в. Като визуален аналог на
репортажа той изтъква фотографската форма. Предметът, интериорът имат равноценно
значение в репортерския дискурс спрямо събитието.
Репортажът е всекидневният проверен източник на информация, компетентното
свидетелство на очевидеца, който (би трябвало да) е и автор на историята. Репортажът
въвежда читателя (слушателя, зрителя) директно в дискурса, правейки го съпричастен
свидетел, понякога и участник в събитието. Този жанр повече от всеки друг носи
координатите на факта, автентичната атмосфера на деня, часа, времето и мястото на
действието. Той осигурява възможност за авторово и индивидуално читателско,
слушателско и зрителско съпреживяване и осмисляне на случващото се, към което
впоследствие реципиентът може да се върне. Затова, може би, именно от
кореспонденцията и репортажа се ражда и добрата белетристика. Такива са например
Йовковите кореспонденции репортажи и разкази от фронта; радиоесетата и
репортажите на Георги Марков, както и задочните му репортажи; кореспонденциите и
разказите на Дикенс, Джек Лондон, Маркес, на Хемингуей и други автори, започнали
писателството си като репортери.
Репортажът е най-достъпният и същевременно най-труден жанр, защото авторът му
поема отговорността да разкаже историите на своето време с мисълта, самочувствието
и тежестта, че прави „голямата” история в момента и въздейства пряко и лично върху
общественото мнение. Ролята на репортера е роля на летописец; актуална, но и
опосредстваща – отстраняваща се от и оценяваща събитието. Репортажът представлява
непосредствена презентация на събитията, видели действителността “такава, каквато
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е”, но съчетана с вътрешен анализ, с неизречена (или полуизречена) оценка, на която
репортерът като очевидец и съпреживяващ има право.
Освен факти репортажът предава и впечатления, обменя опит. За разлика от жанра на
кореспонденцията той не само съобщава факти, но и очертава границите на явлението,
изследва същността и основните му страни, обществената му значимост. Той
представлява разширено описание на фактите, съчетало много често констатацията и
изследването с анализа и коментара. Затова някои изследователи са склонни да
поставят този жанр в гранична позиция между информативния и интерпретативния
дискурс: съчетал лаконичното заглавие и репортажния анализ, непрестанно обновяващ
се като жанрова форма. Документалната тъкан на репортажният разказ е подложена на
аргументативен анализ.
Репортажът предлага непосредствена документална картина с подробности - с различни
символни (вербални, графични или визуални фото- и видеоизображения) средства на
въздействие в различните медии. Това е автентичната звукова и шумова картина в
радиото; снимковият материал, шрифтове и цветове в пресата; живата, раздвижена и
озвучена картина в телевизията. Сами по себе си невербалните средства за въздействие
дискретно или акцентно налагат едно тенденциозно отношение; те са достоверни, но
представени избирателно; те задължително формират и налагат мнение.
Тъй като е подчертано авторски, този жанр може да бъде солидна база за последващ
анализ в статия, рецензия или коментар. Репортажът може да улавя вече породени
тенденции, да отразява сензационни събития, отчитайки положеността им във времето
и мястото.
Текстово репортажът се оформя още в хода на събитието, където всичко може да
започне от някакъв конкретен детайл (Р. Капушчински), а различните аспекти от
проблема, свързан с темата, представляват централната репортажна ос на текста. Тя е
разположена около трите значими логически компонента: поставяне на темата и
формулировка на теза; изтъкване на хипотезата(-ите); извеждане на синтеза. Това е
структура, аналогична на наративната трикомпонентна схема, състояща се от завръзка,
кулминация и развръзка в класическия наратив. Допустим е и четвърти компонент –
предистория – въведение, експозиция на събитието (въвеждане на темата и проблема)
във времето, но тогава вече категорично ще става въпрос за т. нар. интерпретативен
репортаж. Информационният репортаж, от своя страна, дискретно лансира авторовата
зрителска позиция посредством различни похвати като: смяна на повествователния с
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драматургичен фокус на изображение; ползване на автентични звукове и шумове,
поантиране, монтаж, лайтмотивна техника, реторика на заглавието и т. н.
Във всички случаи, независимо дали става въпрос за информационен или
интерпретативен, военен, икономически, културен или разследващ репортаж, този жанр
във всичките си тематични или рецептивни трансформации се отличава със своята
концептуалност.
Интервю
Интервюто представлява по своему бързо и точно информиране по широк кръг от
проблеми. Най-типичният, но и най-несигурният начин за произвеждане на качествена
новина – политическа, литературна, научна – напоследък става интервюто, твърди
Умберто Еко. Интервюирането означава подаряването на собственото пространство на
някого, за да се накара да каже каквото си иска. То разяснява, но понякога ескалира
фактите и събитията, породени от икономически, политически, културни или спортни
фактори и проблеми. Изключително силно е неговото емоционално и интелектуално
въздействие върху публиката, още повече, че това е жанр, във висша степен
манипулативен по посока на информацията – и към обекта, и към субекта, и към
реципиента.
Непринуденият разговор, който предполага интервюто, превръща информацията в
достоверна и убедителна, но дали наистина е така? Интервюто в пресата запознава
читателя с вече състоял се разговор, който е претърпял редактиране, филтриране и
преработване на получената информация. За разлика от него телевизионното интервю и
радиоинтервюто трябва да се осъществят тук и сега, пред очите и ушите на публиката
(която е милионна и едновременна). Разбира се, събеседникът е информиран за
посоката на разговора, без да е в детайли подготвен, за да съумее да реагира – в
телевизията се разчита и на непосредствените вербални и невербални реакции като
източници на смисъла. Разликата обаче е не само в качеството на обработката, защото
освен интервю на живо съществува и на запис,

но и в начина и степента на

въздействието.
Успехът на едно интервю зависи от способността на журналиста да задава въпроси.
Въпросите са мощно и в същото време много просто средство да се намери специфична
или необходима информация, за да се убедят и мотивират околните да възприемат
личността на интервюирания обект. А и на интервюиращия. Въпросите ни връщат по-
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близо до нормалния човешки контакт, те са ненадминато по своите възможности
средство за комуникация (твърди Лийдс). Но въпросите – особено тенденциозно
преднамерените - са и най-несигурният начин за сдобиване с информация, найудобното средство за манипулация.
Едно от основните правила в интервюирането е да се избягват кратките и точни
въпроси, търсещи еднозначен отговор с да и не. Яснотата във формулировката на
въпросите не бива да води до повърхностност. Необходимата конкретност трябва да
бъде съчетана с начетеността и настойчивостта, с полемичната (но не прекалено)
нагласа на интервюиращия. Средствата на интервюто са главно: живият разговор или
диалогът по телефона; чрез директен мост, запечатан чрез стенограма, видео- и
аудионосител. Обикновено основните тематични въпроси се съпровождат от
насочващи, съпровождащи и провокиращи: наричат ги “удар с юмрук”, те са насочени
директно към лицето, в едър или далечен план. От особена важност за интервюиращия
е точната преценка на времето и количеството на задаваните въпроси, както и самото
качество на тяхното задаване, защото непрекъснатата „канонада” от въпроси би
напомняла повече на кръстосан разпит, отколкото на разговор (Лийдс). Особено важна
е способността за чуване, разбиране и асимилиране, преогласяване на отговорите, това,
което психологията назовава “рефлекс на отговора”. Този рефлекс има отношение към
рецепцията на информацията.
В интервюто говорят понякога по-убедително невербалните изразни средства мимиката
и лицеизразът, позата, движенията на ръцете и т. н. Оказва се, макар и парадоксално, че
словото далеч не е най-важното средство за добиране до истината в едно телевизионно
интервю.
Пиер Дегро споделя своя журналистически опит по следния начин: след първата среща
с интервюирания се изработва сценарият на интервюто. Интервюиращият трябва
докрай да остане господар на положението, осъществявайки не авторитарно, а
тактично-незабелязано своето партньорство (въпреки че някои личности като
интервюирани обекти буквално не позволяват това). Воденето на диалог е изкуство, в
което участват интелектът, словесният запас, способността за концентрация и
организация, здравата психика и самообладанието, артикулационните способности,
гласът, тембърът, визията, мимиките и жестовете. И, естествено, характерът и
темпераментът на журналиста, неговата откритост и толерантност; способността му да
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слуша, участвайки, да използва оптимално погледа, усмивката и жестовете на главата и
ръцете си.
Интервюто, твърди Карел Щоркан, е (би трябвало да е) коректно отражение на
обикновения разговор, преживял творчески промени. От инструмент за информиране
то се превръща в способ за проникване в мисловните нагласи на човека; при това на
неслучайния човек (интервюирания). Интервюто има главно познавателна стойност,
въпреки, че самата технология на извличане на информацията предизвиква нейното
моментално интерпретиране. То е метод, но и самостоятелен жанр в журналистическия
дискурс (Щоркан).
Свръхманипулативният дискурс на диалога тласка интервюто, повече от

всички

останали информационни жанрове, към изкушенията на жанровите смесвания. Ражда
се интерпретативното интервю; интервюто фийчър. Подобна е ситуацията и в
полилогичните жанрове, където гледните точки, т. е. корективите на спора, се
умножават, репликира се всяка една от „истините”, които се лансират, усложнява се
конфликтът.
Стилът

на

интервюто

включва

вербални

и

невербални

изразни

средства,

демонстриращи креативността на мисълта. Интервюто се изработва бавно, посредством
шлифоване на всяко изречение. Предшественик на този жанр са античните Платонови
диалози; ползват го и Коменски, Шилер, Екерман, Иван Шишманов – в този план
интервюто влиза в териториите на публицистиката и литературата, създава
предпоставки за философски и естетически оценки.
В съвременната практика най-известната журналистка на нашето време Ориана Фалачи
(интервюирала в кариерата си такива фигури от съвременната история на света като
палестинския лидер Ясер Арафат, иранския шах, аятолах Хомейни, Индира Ганди,
гръцкия революционер Александрос Панагоулипос, израелската премиерка Голда
Меир, Лех Валенса, Фидел Кастро и мн. др.) използва предисторията на събитията, за
да се добере до сегашността. Кеворкян също тръгва от миналото, за да проникне в
същността на сегашното битие и мотивация на своя герой. В прословутите си
интервюта “по двойки” той съзнателно търси външния опонент, другата гледна точка,
другия глас – на другия събеседник, но и на хипотетичния втори интервюиращ,
формиращ облика на една полифонична истина за човека.
В интервюто журналистът сравнява, анализира, „води” събеседника си. Беседата с
другия дава възможност за избор на фактите, известни или неизвестни на един от
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двамата събеседници. В монолога въпросите и съответно личността на журналиста са
скрити; в интервюто те са на преден план. Поради това от интервюиращия се изисква
особено богата обща култура, специализирани познания и интереси, психическа
устойчивост, реактивност на мисълта, бърз рефлекс, позволяващ му да отрази
събитието в динамика и движение – чрез въпроси и отговори.
Според формата и организацията си са възможни различни варианти на жанра
информационно интервю: интервю беседа, диалог, интервю монолог (където
директните въпроси са скрити и имплицитно присъстват, насочващи отговорите),
полилог; а също и интервю по действителна информация, по конкретно мнение;
портретно, биографично. В някои от случаите става въпрос за особено интересния
феномен на жанрови конвергенции (взаимопрониквания) между интервю, репортаж и
фийчър, както и за богатите възможности на този жанров формат да се вписва в
макроструктури от типа на документален филм; филм портрет; биография; бенефис.
Интервюто, както и репортажът, притежава богат публицистичен, а защо не и
художествен драматургичен потенциал.
Пресконференция и брифинг
Пресконференцията представлява официално организирано представяне на събитие,
начинание или персонална поява/проява.

Тя се състои в реална среща на

представителите на печата с важни личности (в политиката, спорта, културата и др.),
която лансира свръхактуална информация. Обикновено и двете страни: преса,
електронни медии, от една страна, и представители на политическия, спортния,
културния елит, от друга, са многобройни. Така се получава сложен полилог и той
задължително се нуждае от модератор, чиято задача е тежка. А именно – да дава
думата, да „разпределя ролите”, да следи за спазване на регламента и говорене по
същество. Обикновено сме свикнали да свързваме тези жанрове – пресконференция и
брифинг – със следизборните изявления на политическите партии по повод на
непосредственото им представяне в „състезанието” за властта, с огласяване на оценките
им и следизборните им намерения в качеството си на вече управляващи или вече
опозиция, на спечелили или загубили. Това са и най-острите и най-драматичните
журналистически полилогични жанрове, в които точката на емоцията и напрежението
достига върхови стойности. Пресконференция обаче може да даде и културна
институция: например театър открива творческия си сезон, пристигнала в страната
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звезда от шоу бизнеса или артистичния елит предстои да се представи пред родната
публика, споделя начинанието си, творческия си проект. Или спортна звезда споделя
случилото се на отминало важно състезание или намеренията и степента си на
подготовка за предстоящо (обикновено световно първенство, олимпиада).
В сравнение с пресконференцията брифингът е по-кратък, лаконичен и целенасочен.
Въпросите в него са ударни, ограничени и изключително събитийни – по същество. Той
представлява кратка среща с журналисти за свеждане на текуща, актуална информация
от страна на някоя конкретна институция. На първо място това може да е
прессекретариатът на Президентството. Например президентът дава брифинг по остро
наболял социален или политически въпрос, по който е взел страна. Задължително обаче
брифингът е предшестван от изявление, обръщение на президента – до нацията, към
политическите партии, към други структури. Организиращата брифинг институция
може да

е и

политическа партия,

управленски

орган

на законодателната,

изпълнителната или съдебната власт, може да е рекламно-мениджърски екип на някоя
звезда, ПР отдел на политическа фигура, аристократична особа и пр. На брифинга се
изтъкват конкретни факти, които се презентират на среща на живо, дават се детайли и
подробности от събитие в среща на живо. На брифинга някой прави някакво конкретно
изявление – информацията е еднопосочна. Брифингът не предполага колизии,
опоненти, пререкания, задаване на контравъпроси, провокации. Което пък е характерно
за пресконференциите.
Основната разлика между двата жанра е в това, че брифингът е монотематичен и
моносъбитиен

(обикновено

върху

неочаквано,

ексклузивно

събитие),

а

пресконференцията – политематична и събитийна (предвидима, планирана, обикновено
върху очаквано събитие). И несравнимо по-многолюдна като присъствие, участие и
публичен интерес. В двата жанра присъства и огромна доза коментарен аспект; те
предполагат интерпретации и у двете страни – питащи и слушащи, т. е. обекти и
деятели на събитията, явленията, процесите.
Въпроси и задачи:
Проследете и коментирайте репортерски рубрики по българските телевизионни
информационни канали. Избройте имена на водещи български репортери, цитирайте
репортажи, които са ви направили особено силно впечатление.
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Кои български телевизионни формати експлоатират жанра „интервю по двойки”?
Кои издания са ви впечатлявали особено и с какво?
Посочете имената на водещи български автори на журналистически интервюта.
Очертайте предимствата в разликите в стила на интервюиране на следните
журналисти: Миролюба Бенатова, Мартин Карбовски, Емил Кошлуков, Цветанка
Ризова, Бойко Василев, Люба Кулезич, Георги Коритаров, Кеворк Кеворкян, Виктор
Николаев, Генка Шекерова.
Дайте примери за пресконференция и за брифинг, като предварително ги прослушате,
изгледате и конспектирате основните пунктове на въпросите и отговорите
изложения.

Тема 5:
Интерпретативни

жанрове.

Аналитизмът

и

безпристрастността

в

журналистиката. Жанрови конвергенции
Съдбовните кризисни обществени ситуации стимулират аналитичната журналистика.
Аналитичните журналистически текстове улавят мига на историята и разсъждават
върху това, какво, кога и как се е случило. В американската преса след Първата
световна война се наблюдава разцвет на жанровете статия, фийчър, коментар. След
Втората световна война европейските вестници обясняват, тълкуват и превеждат на
езика на обикновения човек голямата драма, разиграла се на и отвъд стария континент
– най-кървавата драма в човешката история. Разбира се, езиците на изток и на запад са
различни; тълкуващите идеологически кодове – коренно противоположни. И все пак в
оценките на общопреживяното се наблюдават и пресечни гледни точки, бележещи
единението на човечеството в съюза срещу злото. Активността на американската
журналистика отново е безспорна, но вече позициите и ракурсите спрямо
действителността са други – неевропейски, отвъдокеански.
По-късно, в годините на Студената война, функциите на интерпретативната
журналистика се “израждат”. Тя заговаря с гласа на ожесточението, на политическата

97

пропаганда. Поражда се ситуация, в която хладнокръвната аналитична оценка е
невъзможна; понятията компрометират своите смисли; интерпретация вече означава
инсинуация, лъжа, а анализите ползват задължителните идеологически филтри,
охраняващи статуквото на догмите: добро и зло, капитализъм и комунизъм, желязна
завеса, борба за мир, надпревара във въоръжаването и т. н. Оказва се, че начините на
интерпретация са не просто призми, през които се вижда светът; те са симптоми за
духовното състояние на човека, а самата интерпретация е същностно звено в акта на
комуникация, показващ начина, според който хората могат да съществуват заедно, без
да рискуват своя суверенитет.
Интерпретативните жанрове представляват актове на тълкуване, на индивидуално
въздействие-обективизиране на обществените нагласи и очаквания, даване на мнение
по фактите и сюжетите от действителността. Авторът се ангажира с пряко отношение
към и дори с участие в процесите, случващи се в реалността. Той е презентатор,
коментатор, интерпретатор на случващото и се основава на фактите, като обяснява
техния смисъл. В приоритетите му е да придаде значимост на събитията, като включи в
оценката си предисторията и последствията им – чрез ретроспекции и проспекции.
Авторът е видим и оценяващ: документиращ и играещ си с реалностите посредством
езика и невербалните изразни средства.
Впрочем именно индивидът, а не имагинерното общество или абстракцията, наречена
„традиция”, е истинският господар на значенията и това, по думите на Джон Лок, прави
толкова силно необходимо и проблематично общото разбиране между хората.
Значенията са в хората, а не извън тях, а също и в езика; той е инструмент, оформящ
мисълта и общата връзка в обществото. Ненарушима е семантичната свобода на
индивида да обозначава и тълкува ставащото около него, вграждайки се проблематично
в акта и процеса на комуникация, на общо съществуване при съхранение на собствения
суверенитет.
Аналитичният подход прониква отвъд видимите факти, разширява хоризонтите на
разбирането и запомнянето; нерядко дори успява да изпревари събитията, да открие
предварително причинно-следствените връзки на зараждането и случването им. И тъй
като всяко едно събитие представлява не изолиран случай, а звено от общата причинноследствена верига на процесите и реалностите в света, особено трудно е откъсването на
информацията за от коментара на събитията. Аналитизмът разчита на доказуемост и
фактологична

обективна

обусловеност

на

сюжетите

от

действителността.
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Интерпретацията е субективистична, творческа, алюзивна. В интерпретациите често се
ражда новината, новината неминуемо провокира интерпретации.
Интерпретираната новина представлява своеобразна рентгенова снимка на живота на
обществото, а аналитичният визуално-вербален прочит на събитията представлява
“тежката артилерия” на журналистиката. Това е така, защото новината като жанр,
повече от всички останали журналистически дейности, е натоварена с ангажимента и
отговорността да провокира и формира обществено мнение. Тя чертае противоречивия
профил на гражданското общество и е критерий за зрелостта на това общество, за
качеството и опита на журналистиката въобще.
Аналитичната

журналистика

представлява

територията

на

най-ожесточената

конкуренция между печатните и електронните медии: в тази битка традиционно
тържествува печатът; а радиоемисиите и телевизионните програми непрестанно
разширяват

обхвата

на

своята

интерпретативна

публицистична

дейност.

Разнообразието на подходите и конкуренцията на различните изразни и технически
средства

и

възможности

между

отделните

медии

допълнително

усложняват

съотношенията и размиват границите между информационния (осведомителния) и
интерпретативния дискурс. Например фотография или жива картина от мястото на
събитието, представяща ужасяващи сцени на насилие, неминуемо ще въздействат и
като коментар, а не единствено като новина. Самият подбор на новините в
информационния бюлетин, остойностяването на случващото се като “събитие” и
“новина” е вече подход на интерпретация.
Анализ или интерпретация на действителността? Пристрастност и безпристрастност в
журналистиката
Понятието „анализ” носи твърде неясен и подвижен смисъл. Речниковото значение на
старогръцката дума analysе (“разчленение”) означава разбор, изследване, изучаване,
разучаване, проучване; коментар на някаква съществуваща реалност. Анализът на
текст, музикална творба, вещество, продукт и пр. представлява тип прочит или
изследване, принципен подход, който установява и преценява познавателните,
композиционните (и художествените) му качества. Журналистиката представя
действителността като текстова реалност, удостоверявайки вербално или невербално
нейните параметри, стойности, характеристики. Според логиката на Попър историята
като такава не съществува, съществува разказът за нея, който удостоверява валидността
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и истинността й. Журналистиката свидетелства за легитимността на действителността,
разказвайки за случващите се “реалности” – а разказвайки, същевременно ги
интерпретира и по този начин действа манипулативно върху съзнанието на
възприемащия. Самият акт на разказване е вече аксеологизация. Но това е
единственият възможен, валиден механизъм за превръщането на “действителността” в
“история”. В този смисъл, избрал да говори, журналистът е априори пристрастен,
ангажиран.
Анализът на даден текст се основава на безспорно установени дадености: авторство и
автентичност; реалистичност и истинност на разказаната ситуация. Анализът разчита
на строга научна методология и обективизъм.
Анализът:
- установява причините и значенията на събитието,
- очертава контекста,
- посочва следствията и ефектите,
- формулира прогнози за бъдещето.
От гледна точка на логиката анализът и синтезът са два протичащи паралелно етапа в
дефинирането и обследването на изучавания обект. Анализът разлага и деконструира;
синтезът съединява, реконструира обекта (предмета, процеса, механизма, вселената)
според съставните му части. Анализът се подчинява на принципите на познанието, на
композирането и степенуването на важното, отсято от неважното, на търсенето на
външни и вътрешни връзки и фактори на събитието. Дефиниран като логическа
дейност, като акт на тълкуване, той се основава на валидността на понятия, съждения,
аргументи, заключения, хипотези и прогнози; оперира с методите на индукцията и
дедукцията.
Аналитизмът измества акцентите от емоционалното към логическото възприемане на
действителността.

Той

претендира

за

присъствие

в

един

сериозен

научен

доказателствен подход, основаващ се върху социалнопсихологическия експеримент,
изследващ уникалността на събитията и процесите, провокиращ мисленето, реакциите,
а оттам – и промените в нагласите. Аналитичният принцип в тълкуването на един текст,
личност, явление или процес е необходимата предпоставка за интерпретация на
логиката на събитията или процесите, обвързани с него.
Интерпретацията

на

текстовите

значения

присъства

на

централно

място

в

изследванията на специалистите от областите на хуманитарните и социалните науки.
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Тя представлява качествено различен подход – индивидуален, съобразяващ се с
условностите на текстуалното поле, на външните и вътрешните механизми, които го
задействат. Интерпретацията е процес на възможното взаимно опознаване; тя е духовна
субстанция, основаваща се на знаковите форми на живот на хората, тя е верига от
реакции, на практика потенциално неограничена, твърди Умберто Еко.
Интерпретацията е част от обемния комуникативен контекст, който, по думите на
Хегел, представлява изплитане на вибрираща мрежа от социални връзки в
моделирането на общи светове. Животът предполага непрестанно оставяне на следи,
произвеждане на знаци, независими от индивидуалната душа, интерпретирани без
контрол. Интерпретацията е начин на непрестанно скриване и разкриване, според
Киркегор, а не просто обективен информационен обмен.
Интерпретацията се основава на диалектическата връзка между “обяснение” и
“разбиране”, която е във висша степен явна при четене, а качествено различни са
писмено-читателската монологична ситуация от говорно-слушателската диалогична
ситуация.
Разпознават се няколко фази в интерпретационния акт, вписани в т. нар.
„херменевтичен кръг” според П. Рикьор:
- откривателство (първоначален прочит на текста),
- валидизиране (разпознаване на текста във формален и рецептивен контекст),
- обяснение (разчленяване на конструктите),
- разбиране (откриване на смисъл в значението на действието),
а текстът реализира само един отрязък от възможните конструкции на дискурса.
Интерпретацията е един безкраен диалог с творбата, с текста.
Възприемането и интерпретацията на медийни текстове би трябвало да се съчетава с
аналитичния (и критичен, всъщност научен) подход към този тип картина за света –
медийната.
Медийните текстове са част едновременно от хуманитарния, научния и социалнополитическия дискурс, а медиазнанието е гранична репрезентативна област от
познанието и обществения опит въобще. Отношенията между аналитичния и
интерпретативния подход в тълкуването на действителността в медиите се оказват
твърде сложни. Действителността се проектира като текст в медийното пространство и
е подвластна на определени принципи на текстостроене и рецепция. Пред медийния
текст стоят проблемите, които касаят и художествения, и научния, и юридическия и т.
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н. текст, а именно: в какви граници могат да бъдат вкарани значенията му. Проблем на
автора и реципиента е да очертае, обговори или наруши тези граници; да установи
съотношението между обективния и собствения (вътрешен) смисъл на текста.
Журналистическият образ на действителността представлява втора реалност, спрямо
която еднакво силно и активно действат като интерпретатори и автор, и реципиент.
Авторът журналист чете действителността през призмата на собствените си възгледи,
интелект и опит; притиснат между дълга за обективност и безпристрастност и правото
на индивидуалност на собствената си личност. Той притежава свещеното право на
мнение. Той едновременно моделира и изучава един хипотетичен свят, който твърде
много напомня на реалния, но и отговаря на индивидуалните очаквания на зрителя и
възприемателя въобще. А и на собствените му авторски очаквания. Авторът е длъжен
да бъде анализатор и е свободен да бъде интерпретатор на действителността.
Реципиентът също – неговата функция е рецептивна и рекреативна, той реконструира
света около себе си и участва в моделирането на една вторична, двойнствена,
свръхусложнена от разнообразните му статути и роли реалност.
Самият процес на превръщане на действителността в текст вече усложнява неимоверно
анализа. Той е задължителен като принцип, подхождащ към реалностите, защото цели
да реконструира истината, да представи пълна и обективна картина на света.
Изграждането на анализационна методология изисква да се изучи природата на
анализирания обект – един чисто познавателен момент. Изцяло обърнат към факта,
аналитичният принцип е само идея, добро намерение, защото съчетаването му с
гледната точка на автора и овеществяването му в текст вече го моделира като подход на
интерпретация.
Интерпретативни подходи – аналитична журналистика
Във вавилонската бъркотия около понятието анализ теоретиците се опитват да внесат
ред, разграничавайки двете страни от процеса: вътрешен, като умствена дейност,
несподеленост, и външен, състоящ се от писменото оформяне на аналитичната мисъл.
Анализът на текст, твърди Никола Георгиев, независимо дали е устен или писмен, е
свързан с дейността анализиране, но е и нещо много по-различно от нея. В него много
ясно се проявяват парадоксите на междутекстовостта и метатекстовостта; той е
поставен на границата между знанието и конструирането. И тъкмо защото медийният
текст гледа не към субективния, а към обективния свят, той е още повече раздвоен
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между знанието и конструирането. Тъкмо затова се говори за аналитична
журналистика, но за интерпретативни подходи към действителността; за анализиращ онагледяващ, обследващ, проникващ в дълбочина, обективиращ принцип по отношение
на действителността, но за субективни интерпретативни начини на изображение, за
интерпретиращи реалността езикови и неезикови кодове. Това са жанровете.
Умберто Еко отстоява своята идея за активната роля на интерпретиращия при прочита
на текстове с естетическа стойност, като залага на т. нар. отворен прочит, на
безкрайния диалог между автор, текст и читател, изследвайки диалектиката между
правата на текста и правата на интерпретаторите му. Потенциалната неограниченост на
прочитите, твърди той, опасно ги тласка към самоцелност и съответно към изкривяване
на истината. С еднаква прецизност Еко се отнася към понятието истина, когато става
дума за художествена и нехудожествена истина. Разбира се, че няма единствен и
правилен прочит на една художествена творба; така и както и на фрагмент от
действителността.

Превърната

в

текст,

действителността

-

медиатизирана

и

мултиплицирана - функционира като верига от реакции, които предизвиква (Еко).
Превръща се в симулирана реалност.
Трудно може да се установи колко и какви са възможните интерпретации на даден
обект или събитие от действителността, тъй като липсват обществени критерии за това,
а медийната публика е твърде разнородна като състав и очаквания. Със сигурност
обаче, що се отнася до литературната творба, истината е някъде по средата между
установяването на автентичното авторово намерение, очакването на читателя и
намерението на текста. Подобни наблюдения логично биха се отнесли и към
медиадискурсите и това не е своеволие. Напротив, Еко говори за заличаване на
разграниченията между литературни и естествени, документални, обикновени
текстове– те са образи на света, а той, естественият свят, е един голям текст, който чака
да бъде дешифриран.
В журналистиката от съчетанието между аналитичните мисловни нагласи и стратегии
се раждат интерпретативните подходи – съответно жанрове – към действителността.
Мисленето за действителността е аналитично, текстовото моделиране и прочити са
интерпретативни. Абсурдно е в този смисъл да се говори за правилно и неправилно
разбиране, тълкуване и реагиране спрямо действителността. Стремежът към
обективност на аналитичния поглед (такъв е новинарският – максимално изчистен от
мнения) предпоставя широките граници на тълкуванията, а плурализмът на мненията и
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принципите на свободното слово предпоставят интерпретативния дискурс. И така,
текстът – художествен, граничен или нехудожествен по своята жанрова и тематична
природа – е отворена вселена, изтъкана от множество взаимовръзки. Интерпретаторът
ги открива, заплита и разплита творчески. Всеки текст, който смята, че твърди нещо
нееднозначно, по думите на Еко, е една неуспешна вселена, дело на объркан демиург,
който, опитвайки се да каже какво всъщност е, поражда безкрайна верига от
измествания на значенията. Целта на всеки текст е да казва, дори неказвайки; да
имитира еднозначен, а да търси многозначен смисъл; да бъде концептуално, но и
вътрешно противоречиво, текстопораждащо, отворено за тълкувания послание. С
особена сила това важи за медийния текст.
Според сполучливото обобщение на Джон Дъръм Питърс всички ние в крайна сметка
сме обречени да интерпретираме и интерпретациите ни винаги ще включват нашите
желания и конфликти – именно в това се състои възможността за общуване.
Комуникацията е не среща, а докосване на съзнанията, не намиране – а измисляневъзпроизвеждане на истината и компенсиране на факта, че никой от нас не може да
бъде другият.
В откриването и съзнаването на другостта – на света извън теб - се конструира
диалогът, разговорът, който представя обективността на преживяното. Разговорът за
света пък е поводът за раждането на интерпретациите, определени като познания на
действителността. Комуникацията и познанието като продукт на интерпретацията на
действителността Е. Левинас метафоризира като “излаз” от себе си. В този смисъл, в
духа на Левинас, не би трябвало да се абсолютизира понятието медиен или масмедиен
дискурс. Но пък със сигурност медийна комуникация, медиен разговор, диалог,
интерпретация са понятия с абсолютни стойности, които дефинират човешката
съобщност.
Интерпретативни жанрове и жанрови конвергенции
Комуникативният процес се разглежда като двупосочна транзакция, а според природата
на изразителните и изобразителните си (интерпретативни) възможности медийната
комуникация се разпознава като вербална и невербална.
Невербалните изразни средства, респективно – невербалните жанрове на медийната
интерпретация – се разполагат в образен и звуков план. От гледна точка на семиотиката
и психолингвистиката картинната и двигателно-изобразителната – жестомимична –
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интерпретация представлява набор от кодирани съобщения, психологически знакови
маркери, влияещи върху възприемането на устната реч. Образната интерпретация
осъществява още и изразните възможности на близкия план (на телевизионния клип
или пресфотоса), аргументиран посредством детайла, и далечния план (той пък
осъществява поставеност в естествената среда на действието). Интерпретацията ползва
възможностите на монтажа, демонстриращи логически и асоциативни връзки между
явленията (съществува понятието “монтажен анализ”); на забавения кадър (каданс); на
ракурса, в който е проектиран образът (и неговата замисимост от светлината,
пространството, интериора и т. н.).
Невербалните актове обикновено съпровождат вербалните текстове, но могат да се
превърнат и в самостоятелни интерпретиращи текстове, в отделни жанрове (където се
говори без думи): такива са фотосесиите, портретите, колажните фотографии,
карикатурите и шаржовете, немите кадри, ефектът “скрита камера”. Те оперират с
невербалната модалност на гестуса (театроведски термин, съдържащ знаковите
стойности на фигурата, осанката, позата, жестовете, израза на погледа, маниерите,
оказващи се концептуални на сцената); с цивилизационната модалност (обозначаваща
раса, пол, облекло, грим, аксесоари); с пространствената модалност (в разположението
на предмети и мебели в интериора). Всички те имат функционално (емоционално,
когнитивно-психологическо и логико-разсъдъчно) въздействие върху реципиента.
Особено в полето на журналистическата деятелност.
Звуковата интерпретация (нейните средства се определят като фонационни) включва
автентични звукове, шумове, музика, интонации, тембър: те са истинни образи
свидетели от мястото на събитието (илюстрират и коментират), понякога дори
естетизирани,

режисирани,

тенденциозно

предпоставени,

четящи

събитията.

Обикновено по този начин функционират фоновата музика или режисираният набор от
звуци

и

шумове;

те

действат

съпреживяващо,

композиционно-сюжетиращо,

контрапунктиращо. Те илюстрират и паралелизират, но и провокират изображението;
те са алтернативни образи и съпровождат най-често вербалните жанрове есе, портрет,
пътепис, магазинните програми, по-рядко – интервюто, анкетата, дискусията.
Вербалните интерпретативни жанрове ще бъдат класифицирани в две големи групи.
Според позиционирането на гледните точки и авторовото участие те са монологични
или диалогични; а според намесата на нетипични (художествени) изразни средства се
наблюдават жанрови смесвания (но с категорично журналистическа доминанта –
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злободневност, актуалност, социална значимост на темите и обектите на изображение).
Да интерпретираш означава да отговориш на въпроса “защо”, да потърсиш
неминуемата връзка на новината с мрежата от останалите актуални събития; да
поставиш фактографията на новината в перспектива. Да потърсиш съществените
основания на твоята собствена изследователска задача – да бъдеш журналист, да
представляваш четвъртата власт.
Въпроси и задачи:
Каква е принципната разлика между аналитичния и интерпретативния подход в
тълкуване на събитията?
Ако

зрителската

(читателската,

слушателската)

рецепция

представлява

достатъчен по своята значимост интерпретативен акт, защо е необходимо
присъствието в медиадискурса на журналисти интерпретатори? Кое в поведението
и конкретните прояви на интерпретиращите журналисти ви дразни или ви
възхищава? Позовете се на конкретни примери от родния медиен опит.
Мислите ли, че тълкуването на събитията от действителността по същество ги
изкривява и опорочава? А неговоренето ги убива и обезсмисля – обрича на
несъществуване. Посочете медийни примери в едната и в другата посока – известни
ли са ви медийни събития, ненавреме огласени и поради това – манипулирани?
Кои жестомимични и други невербални изразни средства в поведението на известни
български журналисти ви дразнят, кои са ви симпатични и схващате като
естествени? Възприемате ли ги като интерпретативни невербални механизми в
поведението им? Какво отношение имат към работата на съответния журналист?
Тема 6:
Кратките

форми

и

журналистът

като

интерпретатор:

коментар

журналистическа статия, интерпретативна кореспонденция и репортаж

и
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Монологичните

интерпретативни

жанрове

обикновено

представляват

кратки

изложения и изследват еднолично причините и корените на явлението; тълкуват
значението му в широкия контекст на събитията и правят възможни прогнозите за
развитие в близко бъдеще.
Коментар
Названието идва от латински (commentarius и commentarium) и означава „описание,
бележка, записка, тълкуване”. Той представлява типична интерпретативна, ярко
персонифицирана жанрова форма, изразяваща обосновано мнение и водеща началото
си от класическия радио- и прескоментар. В телевизията коментарът може да е
съпроводен с движещо се изображение; в радиото – с автентични звукове и шумове; в
пресата – с фотоси и диаграми. Визуалните доказателства са полезни, но не и
задължителни аргументативни средства при коментара. Неговата структура е
относително свободна: към конкретната информация или събитие се подхожда
многопосочно – в разнообразен времеви или казуален план: от частното към общото
или обратно; от следствието към причината; от бъдещето към миналото и сегашността
и обратно, от фактите към мненията (и обратно).
Коментарът (особено краткият) е един от най-трудните и най-широко приложими
жанрове

в

журналистиката

въобще,

защото

изисква

тясна

професионална

специализация от страна на автора в съответната област – политика, икономика,
култура, спорт, както и познаване на историческия контекст. Добрият коментар е плод
на активна събирателска работа (работа с източници), на компетентност и прозрение,
на умение за общуване, на организиране и балансиране между различни експертни
оценки. Това е жанрът, във висша степен изкушен от емоциите и експресиите на
мисълта, от недобронамерения (понякога) сарказъм и от нетолерантността, от
партийната и котерийната конюнктурност, от пропагандата.
Според формата и изразните средства на електронните медии коментарът бива:
визуален и речев, в кадър и зад кадър. Визуалният коментар предлага видимост на
аналогиите, алюзиите, аргументите, метафорите – понякога изцяло в невербален план.
Когато е зад кадър, той предполага съчетаване на вербалните и невербалните
механизми

на

внушаване

на

действителността

(фотоси,

таблици,

книги,

видеоматериали, документи). Речевият пласт на коментарния текст разчита на
реториката на изказа; изразява и формира мнения, без да ги насочва в “правилната”
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посока. Когато е в кадър, акцентира върху личността на журналиста и собствените му
невербални изразни средства. Когато е в пресата, коментарът разчита на авторитета и
дълговечността на писаното слово.
Спрямо коментара се предявяват същите изисквания както и към новината, а именно –
да изказва факти, при това доказуеми, съчетани обаче с открита лична или колективна
(редакционна), но отговорна, ангажираща позиция. В зависимост от това той може да
бъде:
- редакционен или авторски;
- коментар мнение (съдържащ повече хипотетично, неутвърдено убеждение или смела
прогноза);
- коментар анализ (стабилно подкрепен с факти и последствия, с чужди, вече доказани
мнения).
Коментарът може да съществува във вид и на
- глоса – коментарна бележка в полето или “под” кадър;
- съпровождащо новината мнение, изказано в забележка или вметнато със звездичка;
- в курсив или под черта.
В този си вид коментарът може да се съдържа в диалог, да се открие или породи в
дискусия, да предизвика обрат, да оформи предварително крайната оценка за събитието
или процеса. Най-рискованата и “ангажираща” автора форма е
- прогнозният коментар, защото обвързва (обяснявайки) събитието с предисторията му
и предвижда последствията (неслучилото се е вече част от анализа, иреалното се
превръща в емпирика, оперира се с аргументи от бъдещето.)
Тематичният диапазон на коментара включва:
- икономически сондажи, анализи, анкети, съпоставки, писма на зрители, скици,
портрети, статистики;
- външно и вътрешнополитически теми и събития,
- спортни теми и събития,
- културни теми и обекти.
Международният политически коментар, както впрочем и икономическият, и
коментарът по проблеми на културата, предполагат тясна специализация на автора –
според страната, езика, културата и историята. Той съчетава жанровите възможности на
новината и репортажа, кореспонденцията и пътеписа в единен оценъчен дискурс.
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Спортният коментар, от своя страна, изисква личностни и волеви качества –
реактивност, бързина и комбинативност на мисълта, динамика и темпоритъм. Нерядко
той съпътства или следва непосредствено информацията; внимателно прави прогнози, а
нерядко трябва да умее и да “мълчи”. Изборът на тема на коментара е предоставен
лично на автора журналист и това е първият сигнал за неговия професионализъм.
Темата трябва да носи актуалност, значимост, драматичност (спектакловост).
Коментаторът сам си е и драматург, и актьор, и режисьор. Следва проучване на фактите
и мненията, след това – консултации, излъчване на основния тезис, обосновка с факти и
аргументи, непреднамереност в дозирането на аргументите, оценки и изводи.
Коментарът, по думите на Зюскинд и Майер, е видово, а не жанрово понятие,
предполагащо собствени заключения, собствени връзки и собствени идеи, следователно
задължително трябва да е кратък и лаконичен. Той е по-изразителен в посланията и
внушенията си от статията, защото е тип прозрение за нещата.
Журналистическа статия
Статията е основен жанр (може би най-консервативният) в интерпретативната
пресжурналистика, а също и в публицистиката. Понятието статия (лат. articulus – „част,
съставка”) означава „състав, съдържание, част от цяло”. В англоезичната практика така
се назовава всеки материал, публикуван в медиите. От „царица на жанровете”
журналистическата статия, популярна още с имената уводна, редакционна, постепенно
е изтласкана извън ежедневника и целенасочено е ориентирана към специализираната
преса. Става въпрос за аналитичната статия (присъстваща в тоталитарния печат в
качеството си на уводна) от първата страница на вестника, даваща неговия облик,
официалното му лице, изтъкана от дървени фрази и високопарни и със сложна лексика
изрази, нищо неозначаващи. Впрочем политическата уводна статия – и в тоталитарния,
и в демократичния печат – винаги означава отношение към властта, регламентирано
или не, в зависимост от степента на свобода или несвобода на словото. Днес обаче поскоро я схващаме като разгърната форма, вариант на коментара – съответно тематично
назована политическа, икономическа, спортна културна. В журналистическите
територии на този жанр може би най-активно действат механизмите на цензурата и
главно на автоцензурата, затова нейното място и функции в съвременните печатни
медии са твърде проблематични.
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Коментарната (политическа, икономическа, културна, спортна) журналистическа
статия трябва да бъде провокираща, но с ясна и твърда позиция. Тя настоява за
обективност, но в нея винаги личи ясно субективното отношение по актуален проблем
от действителността. Пресата е израз на обществения глас в отношенията между
гражданите и държавата; удостоверявайки непрестанно съществуващия обществен
договор, тя трябва да представя, анализира и обосновава проблемите и процесите,
протичащи в обществото, да активира социалното съзнание.
Първото и задължително условие за написването на коментарна статия е наличието на
категорично проверен – истинен, важен, актуален или не, но обществено значим факт.
Той задава и избора на темата. Обикновено (независимо дали става дума за коментар
или за статия) текстът се фиксира около един значим проблем и цели да изчерпи само
него. Във връзка с това публицистичната статия разширява хоризонта си на очакване,
изследване, аргументация. Следва композиционното и стилистичното осмисляне на
текста: обикновено композиционната схема следва тристепенния логически модел теза
– антитеза – синтеза. За разлика от обикновения кратък коментар статията изисква
повече време за самоподготовка, в която журналистът се ориентира в темата, в
написаното и проученото по въпроса, и за самото написване.
Често обвиняват коментарната статия в политическо “многознайство”; виждат в нея
реална опасност да игнорира важността на репортажа и кореспонденцията, да налага
субективни мнения в пространството. Затова и наричат политическия коментатор,
който е обикновено и автор на политически статии, въпреки че в идеалния случай той е
и политолог, аристократ сред журналистите. Но ако коментарът, бил той политически,
икономически и т. н. предполага диалогичност, т. е. отвореност към други мнения,
позиции, рецепции; статията фиксира и конституира своите истини безапелационно
като меродавни, общоприети и наложени. За журналиста анализатор, който дръзва да
пише статии, е задължителна професионалната специализация, а нерядко авторската
роля в този жанр е поверена на експерти.
Интерпретативна кореспонденция
Кореспонденцията е информационен жанр, но спецификата на жанровите й принципи
позволява вписването и на интерпретативния подход в нейните конструиращи
механизми. Тя предава в хронологичен ред и в едри щрихи събитието – тук обаче то ще
попадне в лийда на интерпретативния текст, а центърът на изложението, участниците и
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причинно-следствените връзки на събитието ще бъдат организирани в системата на
аналитичното търсене. Въпросът, който вълнува този тип кореспонденция, е не какво, а
защо и още повече – и какво от това. Известно е, че това е силно монологизирана и
персонифицирана жанрова форма в радиото, телевизията и пресата. Тя съчетава слово,
картина и звук, показва факти от момента на случването, разсъждава върху причините
и последствията. Тя съчетава информацията със свидетелските разсъждения; притежава
качеството директност, а кореспондентът е довереният и специализираният – според
темата, пространството и дискурса – посланик на зрителите в различни точки на света.
Интерпретативната кореспонденция трябва да умее невъзможното: да съчетава
изчерпателност с точност и лаконичност, да борави с монтажни кадри и сложни
ретроспекции, ретардации, интроспекции; да информира, но и да дава цялостен
структурен анализ на действителността. Да потиска и едновременно – да демонстрира
субективна оценка, да дава мнение (обикновено това се извършва посредством
детайлите, финия рисунък на събитията, фиксирането върху психологическите
механизми на случващото се, включването на допълнителна информация, аналогии и
пр.).

Медийни

форми

на

интерпретативната

кореспонденция

са:

директната

видеовръзка с кадри от мястото на събитието или словесна кореспонденция – с глас по
телефона в ефир или посредством печатното слово.
Особен е профилът и статутът на журналиста кореспондент. Той трябва да е лично
свързан с региона, който отразява (но по възможност да не бъде местен човек, за да се
съхрани обективността на позицията), да притежава интерес към регионалната култура,
да умее да поема рискове (но да се съобразява с правилата), да носи отговорност. Той е
“оторизиран” да прави оценки, но не генерални, а конкретни – без излишни сантименти
или опити за белетризиране на събитията. Длъжен е да подържа постоянна връзка с
медията, към която принадлежи. Да държи реципиента в напрегнато очакване, но без да
го манипулира или да го поставя в неведение за случващото се, без да търси излишни
сензации, без да предизвиква психози или истерии. Да дава свобода на читателя,
слушателя или зрителя и за собствена интерпретация на събитията.
Интерпретативен репортаж
Единствено информация или/и анализ трябва да съдържа репортажният текст?
Действително, отбелязва Ерих Куби, това е жанр, който от гледна точка на
съотношението между субективност и обективност се намира между новината и
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коментара. Репортажът представлява покана за читателя да види действителността,
тази част от действителността, за която става дума, с очите на репортера. А Уго Фладе
и Вернер Майер допълват, че репортажът извежда на преден план човешкото, определя
протичането на действието в разказа, описва действащите лица и жертвите, а понякога
си позволява дори да отклони хода на събитието, нещо, което информационният
репортаж няма право да извършва – буквално да лови подробности и да ги коментира.
Още в 60-те г. на ХХ век споровете около жанровия характер на репортажа се решават
в полза на информационно-аналитичния му облик. Оказва се, че това не е застинал в
своите твърди и ясни информационни конвенции жанр: репортажът не само донася,
докладва, съобщава, показва, но и интерпретира, дори художествено осмисля
действителността. Интерпретативният репортаж разказва, показвайки пред читателя,
слушателя или зрителя въпросната актуална, злободневна, скандална история, без да
изтъква и налага образа на автора репортер. Това е творческа дейност, която цели зад
конкретното събитие да разчете общозначимото; да се превърне в сеизмограф на
днешния ден.
Понякога интерпретативният репортаж тръгва от някакъв детайл, от привидно
незначителна подробност, която обаче се оказва връзка между текста и събитието.
Подготовката е преминала през етапите на интуитивното докосване до и съзряване на
идеята за текста в конструктивна мисъл, през вдъхновението и разгръщането до
осъществяването й. Такива са репортажите на великите писатели на ХХ век Хемингуей
и Маркес в тяхната младост, в журналистическата им практика като разказвачи: те
рисуват едновременно метафорични и фикционални светове, но и важни документи на
своята епоха.
Добрият интерпретативен репортаж притежава колорит и полутонове, потвърдено от
опита познание и авторитетна преценка за събитията. Тук детайлът представя и
разяснява, доказвайки правотата на авторовата теза. Този жанр рисува пъстър и плътен
контекст, подобно на романовия картинен свят в детайли. Особено важна е
нагледността и детайлността на информацията и на интерпретацията. Предварителната
подготовка на текста – търсене, четене, прослушване и преглеждане на материалите – е
съпроводена с наблюдение и събиране, подреждане и редактиране. Емпиричният
материал е подложен на анализ и впоследствие – на интерпретация. На сцената излизат
действащите лица: репортерът интерпретатор е дискретният невидим режисьорпостановчик на спектакъла (а не е изключено и неговото активно, артистично-иронично
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присъствие в кадър – видимо или в слово.) Впрочем за интерпретативния репортаж
много трудно може да бъде подготвен “сценарий” въпреки предварително ясните
условия, обстоятелства, предистория. Непосредственото случване тук и сега, пред
очите на зрителя, както и главоломното протичане на събитията, при това в сегашно
време, доближава максимално текста до неговата аудитория.
Майсторството на интерпретативния репортаж е в умението да се намери и дефинира
тема в темата, да се персонифицира и тематизира частният проблем, образ или явление
в контекста на цялото. Този жанр се стреми към истинност (правдоподобие и
убедителност) и задълбоченост, подчинявайки се на традиционната новинарска схема
на текстоизграждане (т. нар. обърната пирамида), като разчита на непрогнозируемостта
на фактите и неконтролируемостта на причините за случването на събитията. Това е
коментирано показване разказване и нагледно описание (особено трудно и интересно е
превъплъщението му в жанра интерпретативен радиорепортаж); разказ, чийто автор е
жив свидетел и непосредствен участник в събитията. Затова и главният риск за автора е
в посока на залитането към художествени аналогии и обобщения за сметка на фактите,
в

откровената

преднамереност

и

манипулативност

на

журналистическото

анализаторско слово. При проследяване на българската журналистическа практика като
сполучливи жанрови модели се открояват репортажите на Елена Йончева от горещите
точки и по повод на нея си спомняме определението на Хемингуей: репортерството е
“войнишка професия”.
Репортажният анализ не трябва да разрушава репортерската документалност: той е
историчен (във връзка с миналото), конкретен (във връзка със сегашността),
систематичен и политически ангажиран, обективно-субективен. Репортерът изказва,
без да натрапва мнение. Изказът му се стреми към динамика и образност, както и към
умерена метафоричност; далеч от шаблоните и щампите, той е интуитивноасоциативен, едновременно смел и внимателен в оценките и прогнозите си.
Особено интересен изход от щампата на всевиждащия и всезнаещ автор – свидетел и
гарант на истината – предлага принципът на взаимодействие между двама репортери
(“между две пера”), като неизбежно последователно единият се явява в ролята на
реципиент и коректив на другия. Пример за подобна сполучлива екипност, за
репортерско творческо взаимодействие в миналото са съвместните предавания на
Димитри Иванов и Тома Томов във “Всяка неделя” и “Наблюдател”. Този план на
работа позволява ползване на похватите на системното откривателство посредством
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лично преживяното; чрез взаимно формулиране и преформулиране на задачите; чрез
смяна на фокуса и ракурса на изображението и по този начин – чрез съполагане на
различни гледни точки; чрез умела метафорична формулировка на заглавието; чрез
експерименти с пунктуацията, с графичното и невербалното оформяне на разказа,
воден ту в първо, ту във второ, ту в трето лице или в множествено число; чрез употреба
на повторения на характерни реплики, възклицания, жестове, чрез ползване на
лайтмотивна техника или сказово повествование. Интерпретативният репортаж се
превръща в публицистика, в литература, в есеистика – в изкуство.
Въпроси и задачи:
Дефинирайте жанра коментар и посочете разновидностите му според критериите:
природа

на

медията,

авторство,

обстоятелственост

и

аргументативност,

тематика, реторически послания и публики.
Кои са конкретните медийни форми и способи за изразяване и изобразяване, с които
си служи интерпретативната кореспонденция?
Какво

повече

от

собствено

мнение

за

отразяваните

събития

предлага

интерпретиращият репортер?
Запознайте се с конкретни образци от ранните журналистически текстове на
Хемингуей или Маркес и ги коментирайте. Открийте издайническите механизми на
стила и композицията на репортажните им разкази, които предричат тяхното
бъдеще като големите писатели на ХХ век.
Защо интерпретиращият репортер прилича повече на режисьор-постановчик на
спектакъл, отколкото на обикновен журналист? Цитирайте актуални примери от
непосредствената журналистическа практика.
Можете ли да потърсите примери от медийната практика на формата:
„репортерство по двойки”, „между две пера”? Цитирайте имена и творби на водещи
български репортери-коментатори.
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Тема 7:
Пространните картини на света: в монолози (фийчър, пътепис фийчър,
коментарно есе)

и в полилози (беседа, тематична дискусия, журналистическо

разследване, интерпретативно интервю, документален филм)
Журналистически фийчър
Фийчърът е разказ (относителен в своята монологичност, защото включва автентични
герои в събитията и участници в обстоятелствата), който скицира важните черти на
събитието, процеса или лицето, като едновременно с това изтъква и детайлите. В
журналистиката това става посредством стиловите средства на репортажа и интервюто,
но тук се разясняват и осветляват в дълбочина и в нюанси и причините за явленията.
Фийчърът надхвърля рамките на репортажа, той е по-детайлен и картинен. Истински
разказ. В този смисъл мнозина изследователи са склонни да го причислят категорично
към публицистичните – т. е. гранични художествено-документални жанрови форми.
Вернер Майер го определя като “разказ синтез”, скициращ най-важните черти от
събитието и използващ стиловите средства, но значително и амбициозно надхвърлящ
рамките на репортажа.
Терминът фийчър е многозначен, смислово непреводим (англ. feature – характерна
черта от лицето; това е същност, портрет, скица), затова се използва в оригиналния му
вид, като същевременно обозначава много и различни неща: разказ за явление, случка
от миналото или сегашността, портрет на и за бъдещето, етюд върху зададена тема,
очерк. В този смисъл на жанрова поливалентност фийчърът напомня за есето. И
подобно на есето фийчърът е многозначен, индиректен по отношение на налаганите
идеи и внушения; нерядко – подчертано иносказателен.
Явно е, че във фийчъра ще бъдат потърсени и открити нюанси, смесвания, колебания в
жанровата парадигма; това ще бъде жанрът с много лица – художественодокументално, белетристично, журналистическо. Документалността при него се
поднася с помощта на класически белетристични средства: той борави с методите на
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социалния (документален) роман, с чисто белетристичния романов сюжет, с
разнообразни наративни похвати (включително и принципа, познат от литературата
като поток на съзнанието). Телевизионното му амплоа гравитира около жанра
документален (документално-игрален) филм.
Съществуват твърде крайни постановки в медиазнанието, според които фийчърът е
обобщено понятие за всички журналистически жанрове (Майер), които не съдържат
само факти, а съзнават своето въздействие извън и над сферата на чистата новина
(обвързана с принципа на 6-те въпроса: какво, къде, кога, как, кой, защо). За разлика от
всички останали интерпретативни жанрове фийчърът не проповядва, а съди, преценява
и осветлява, без да увещава; никога не описва безстрастно и отстранено. Може да
обхване общовалидното в отделен, но винаги конкретен (а не фикционален, както при
разказа) пример или случай, като при това настоятелно експлицира подчертано
активното и съпричастно авторово присъствие в случката. Той може да бъде наративен,
интерпретативен или дескриптивен; да напомня на хроника, разказ, разследване,
разгърната информация, пътепис, портрет. Фийчърът е материал, който вижда своето
въздействие извън или зад сферата на чистата новина, основана на въпросите кой,
какво, къде, кога, как и защо. Може да бъде – в зависимост от обекта на представяне –
проблемен, портретен фотоочерк или разказ.
Фийчърът е разказ за нещо действително случило се, но разказаното и представеното с
езика на литературата най-често се чете именно като литература. Фийчърът съчетава
възможностите на новината (фактологичност) и коментара (авторство). Той информира,
коментира естетически, задава художествени внушения, скицира и разяснява скритите
причини и взаимовръзки, издава ярък авторски почерк. Търси ефекти на актуалност на
фона на останалите събития посредством алюзии, аналогии, цитати, перифрази,
обхващайки общовалидното в отделния пример. За написването и реализацията на
конкретния журналистически фийчър способства предварителната подготовка –
проучване и описание на детайлите, визуализирането на лицата и събитията (кадри,
видеоматериали, фотоси). Особена значимост се отделя на детайла, той именно улавя
духа на събитието. Чрез него се тълкуват явленията (често уловени в едър и поставени
в общ план), а най-важното във фийчъра е това, че се интерпретира, а не се съчинява.
Понякога наричат фийчъра „жив картинен репортаж” и още – персонифициран разказ
на репортер, защото улавя пълнотата на картината в детайли в синхрония и диахрония
спрямо времето на ставащото. Той изтъква на преден план личността и присъствието на
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автора. Определят този жанр още като фикционално предаване, текст, пренасящ
истината не в директни форми, а във вид на притча (Умберто Еко); като разказ,
възсъздаващ житейски истории, взети направо от действителността, но с художествени
средства.
Към фийчъра често се предявяват твърде големи изисквания за правдивост и
достоверност, може би защото пребивава в опасна близост с художествената фикция,
но въпреки това е възможно журналистическият му статут да бъде съхранен. Сюжет и
история фийчърът взема направо от реалността. Художествени са средствата за
пресъздаването им (Лозанов, Табакова, Нейкова, Попова).
Фийчърът може да бъде оприличен на вид „сценично” представяне на житейски
ситуации и персонажи, на вариант на документалната драма.Търсят се и директни
отпратки към по-обемните макрожанрови структури като документалния филм, поради
неговата

подчертана

спектакловост.

Той

представя

“снимка

в

натура”

на

действителността; свидетелства, разказва, полемизира, съдържа диалози и води диалог,
но творчески-субективно; същевременно е задължително условието за автентичност на
участници, събития и ситуации, обстановка, свидетели и пр. Т. е. фийчърът “прехожда”
и “странства” в различни свои жанрови превъплъщения – от журналистиката и
документалистиката към публицистиката и литературата.
Журналистическият фийчър може да бъде конструиран като проблемен, портретен и
описателен.
Предмет на изображение в проблемния фийчър е проблемната ситуация, заключена в
някаква случка (събитийният му характер го сближава максимално с художествения
разказ), а по своята логически аргументативна конструкция този жанр напомня на
статията. Водещо е изследователското и критичното начало. Във фийчъра проблемът е
въведен посредством някакъв конкретен конфликт, чрез сблъсък на конкретни хора и
интереси, с помощта на художествени изразни средства – асоциации, паралели,
лирически и философски отстъпления, пародии, гротески и т. н. Конфликтът може да
бъде представен през погледа на действащо лице, герой или самия автор; може да се
наблюдава среща на позиции, различни разказвателни стратегии, смяна на гледни
точки (полифоничност на повествованието) – понякога дори за сметка на директно
формулираните изводи, например повествуване от типа „краят остава за вас”. Такъв е
принципът на разказване в някои от “Задочните репортажи от България” на Георги
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Марков. Подобен е принципът на изображение и в множество съвременни образци на
жанра в журналистическия дискурс.
И при портретния, и при проблемния, и при описателния фийчър (пътепис фийчър)
особено важна се оказва предварителната подготовка по проучване и описване на
портрета, обекта и събитието в детайли, защото именно детайлът е този, който улавя
духа на събитието: той подлежи на тълкуване, не на съчиняване.
Пътепис фийчър
От всички публицистични жанрове пътеписът в най-голяма степен претендира за
близост до авантюрния (приказен) сюжет и парадоксално съчетава документалността
на събитието пътуване и фикционалността на приключението пътуване. Впрочем
битието на пътеписа в медийното пространство на практика документално
удостоверява случилото се „приключение”. Става дума за конкретния журналистически
сюжет (портрет, разказ, случка – това е „фийчърът”), разказан „на път”. В случая, в
този жанр, продукт на конвергенция между стилове и дискурси (журналистически и
литературен; документален и художествен; ежедневен и екстраординерен), би трябвало
да излъчва много ясни прагматични послания, за да бъде приобщен към журнализма.
Иначе – той принадлежи на литературата и публицистиката. Срещаме го обаче в
ежедневните издания на медиите в конкретни тематични роли:
- политически;
- икономически; еко; рекламен;
-културен; хабитуален; спортен и пр.
Пътеписът описва събития, произшествия, срещи с различни хора и нрави, сблъсъци –
очаквани или не. Фабулата и сюжетната композиция най-често са съобразени с
хронологията и каузалността (причинно-следствената връзка) на събитията и
епизодите, в които са имплицирани множество извънсюжетни елементи (описания на
пейзажи, предмети, детайли, лирико-философски отстъпления, психологически
нагласи, преживявания).
Един подробен и обстоятелствен документално-художествен пътепис изключително
много напомня на дневник, изповед или писмо, спирайки се на важни и неважни
детайли от пътуването. Пътният очерк (напомнящ за репортажа) с оглед на медийната
си рецепция от своя страна ще се съобрази с ограничеността на времето и мястото и ще
отсее най-същественото (то е свързано с конкретната цел на пътуването). И в двата
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случая пътеписът ползва изходни (базисни) текстове: предходни текстове или лични
наблюдения върху обекта и света, допълнителна информация, сведения, намерения.
Независимо дали мотивацията на пътуването е идеална (естетическа, познавателна,
развлекателна) или тенденциозна (икономическа, политическа, социална), важна
функция на пътеписа е формирането на съпричастна публика. Естествено, когато
говорим за журналистически жанрове, имаме предвид надмогването на конкретното,
проблематично-злободневното, на търсенето на моменталния ефект от разказаното
„събитие в движение, на път”. Читателят-слушателят-зрителят се превръща в
съучастник на едно пътуване, той е действащо лице, субект в поредния епизод от
историята на човешкото познание. Това трябва да се случи дори в привидно
безстрастния жанр научно-популярен пътепис. Затова като журналистика ще
дефинираме всеки медиен разказ, описващ събитие на път, който има конкретно и
актуално отношение към дневния ред на обществото. В този план в родната преса ще
наблюдаваме публикуването на повече рекламно-икономически или политически
пътеписи; в телевизионния ефир ще гледаме пътеписи фийчъри на екотематика
(рубриката „Зелена светлина” по БНТ), политически или културни пътеписи фийчъри
(в „Панорама” по БНТ, в сутрешните блокове на БНТ), научно-популярни и
развлекателни пътеписи (рубриката „Без багаж” по БНТ).
Прави впечатление, че в телевизионния ефир рядко художественият разказ на
преживяното съперничи с документалността на пропътуваното времепространство, а в
повествованието на пътеписа фийчър (особено в пресата) понякога се налагат различни,
необичайни жанрови гледни точки: например на анекдота, на мемоарите, дневника и
дори на авантюрния роман.
Пътуването е основният структурен белег на пътеписа. То става повод за решаване на
предварително поставени обществени задачи и е централна ос, около която се
обединяват факти, наблюдения, анализи и епизоди. Личната гледна точка на
журналиста разказвач и пътеписец би трябвало да се окажа адекватна на колективната
гледна точка, а пътеписните текстове изпълняват априори познавателните, социалните
и естетическите функции на научно-популярната и на художествената литература
въобще. Естетико-познавателните характеристики на жанра разчитат на преход от
еднопосочно изображение (личността познава заобикалящия я свят) към двупосочно
осмисляне на взаимоотношенията човек – среда. В процеса на познание на света
личността познава себе си, като действителността рефлектира върху собствения й
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душевен мир, въображение, мислене – въобще върху картината за света. В проявената
гъвкавост на жанра се ражда т. нар. политически пътепис или репортажният пътепис,
чиито механизми и проявления в идеологизираните културни епохи са известни. В този
план днес като че ли почти само националният телевизионен ефир разчита на богатите
журналистически възможности на този жанр.
Коментарно есе
Есето (от фр. essai – „опит”; буквално означава “опити на ума”) представлява жанрово
съчетание между поезия и проза, критика, философия и публицистика. Да се говори
истината, ето кое е най-важното, заявява Монтен в своите “Опити”, дефинирайки жанра
от гледна точка на неговата самодостатъчност, и уточнява, че есето е плод
преимуществено на фантазията и не може да даде никаква гаранция за достоверността
на това, което казва, освен ако става въпрос за пределите, до които се постига
познанието в даден момент. Прекалената като че ли философичност на жанра есе го
превръща в твърде екстравагантна територия на журнализма.
Всъщност есето се оказва въплъщение на идеята, че целта търси жанра, а жанрът
осъществява целта; че е възможно текстът да представлява система в безсистемността
(такъв е есеистичният дискурс); че той е манифестация на свободата на мисълта,
позволяваща си понякога дори произволност, друг път – скептицизъм или
недоизказаност. Безкрайната свобода на мисълта, която осигурява есето, обаче го
превръща в незаменима форма, с която си служат журналистите колумнисти,
политическите коментатори, журналистите от културния ресор.
Какво представлява есето? Нестрогостта на жанра съществува още от времето на
Монтен и Дидро, но може би именно това го прави толкова устойчив и приложим.
Есето е опит на ума, форма на размишление, трактат (теоретично разсъждение) – и
възниква като жест на противопоставяне на традицията, като резонанс на
разколебаните граници между литературно и металитературно, фикционално и реално,
научно и популярно. Това е един толерантен към експеримента, опитващ и опитен
жанр. По-късно, след Монтен, Бейкън уточнява с менторски тон, че става дума за опити
и съвети, подчиняващи се на определени правила. Романтически мит е, че писането –
всяко писане – е само продукт на вдъхновение пред белия лист.
Есеистичният стил се отличава със самобитност, експресивност и афористичност. Есето
представлява не просто регистрация на факти, нито пък самоцелна, чиста игра на
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въображението. Притежаващо точност и яснота на мисълта, прецизни детайли и
лиричен език, съчетало факта с въображението, познанието и емоцията, есето
представлява всъщност концептуално мнение по даден проблем. А какво друго би
трябвало да представлява интерпретативната журналистика, ако не провокиране на
мнения, разпространяване на правдоподобни, коректни, аргументирано подбрани
решения на факти и проблеми от действителността? Есето е писмен израз на мнението
на автора, а мнението е всякога налице, твърди една от теоретичките на есето в
американския опит Люсил Пейн. Защото мнението е сърцевината не само на всяко есе,
но и на всеки текст въобще.
В съвременния медиен (и не само) контекст широкоупотребим е американският модел
на писане на есе. Той предполага своеобразно отливане на мисълта в един семпъл
калъп от форми и правила, които съществуват и затова, за да бъдат нарушавани; есето
го предполага, дори изисква. В чисто прагматичен план в съветите за работа по
написване на есето влизат: композиране на текста на принципа: увод – теза –
контратеза – аргументи – изводи; графическо оформяне на ниво изречения, параграфи,
абзаци; работа по роли – с включване на въображаем опонент, с размяна на мнения и
гледни точки с цел да се избяга от клишетата на готовите истини.
Американският модел се ограничава в т. нар. форма на “5-те параграфа”: това е
елементарен като стил и реторика, формално аргументиран текст от около пет
страници, който цели просто да лансира и „продаде” конкретна, неоригинална идея
(нечие чуждо мнение, постановка), някакво нееднозначно решение на определен
проблем.
Как се постига и как се оценява стойността на мнението – този най-съкровен и
индивидуално пълноценен опит на мисълта да докосне истините? Алгоритъмът за
работа върху есе изисква на първо място да се избере предметът или – темата. За какво
да пиша? – това е първият въпрос, който си задава пишещият, а есето е неговият
екзистенциален опит да потъне в размисъл и недоумение пред загадките на битието, да
потърси отговори. Следват въпросите: Как да се пише? и Какво трябва предварително
да се знае?
Предварителната нагласа на автора включва богатата му информираност; той познава
миналия човешки опит, толерантен е към чуждите мнения, дори когато ги ползва като
контратези на собствената си концепция. Оценяването, от своя страна се извършва на
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три етапа: собствено се оценява първо ценността на идеите, след това – убедителността
и компетентността на доказателствата и прецизността на техниката и стила.
Обикновено за тема на есе се избира актуален, трудноразрешим проблем, по който или
няма ясни и твърди становища, или има неразрешими противоречия. По важно от
всичко друго за пишещия е темата да бъде дефинирана в нейната метафоричност (още в
заглавието) с цел да се избегне многословността, отклоненията и профанизацията на
мисълта.
Следващата стъпка е формулиране на твърдо, конкретно и правдоподобно становище
на това, което се мисли (а не мъглява декларация за това, което интуитивно се
предусеща). Това е тезата на есето, която е формулирана като преценка, подлежаща на
доказване. Следва упорито задаване на въпроси на пишещия към самия себе си или към
въображаем опонент: кой, кога, какво, защо и т. н., както и хипотетични отговори с
„да” и „не”. Качественото отсяване на хипотезите е в полза на истината – на
правдоподобната теза. Няма ли спор, няма есе – е убедена теоретичката Люсил Пейн.
Принципът е: колкото повече въпроси, толкова по-добре, защото читателите не се
интересуват от очевидни, безспорни мнения. Тяхната противоречивост и напрегнат,
вълнуващ сблъсък раждат хипотезите за истината. Собственото авторово мнение е само
един от пътищата към истината.
Ако се изследва актът на мислене, естествено ще се стигне до акта на питане, до
задаването на въпроси. А въпросите стимулират мисленето, те фокусират вниманието
върху проблема и осигуряват нестандартността на решението. В есето не е необходимо
те непременно да са формулирани в прав текст и да фигурират в писмен вид. Може да
са имплицитно присъстващи: да личат в тъканта на текста, в тезисните решения.
Мисловният процес при хората рядко се състои само от редуващи се изявления; дори
вътрешните монолози се разнообразяват с въпроси, независимо кой и дали им отговаря.
Авторът на есето задава въпроси към себе си; това му помага да вникне в собствената
си същност, както и да контролира изчерпателно своите отговори тези.
Съществуват

типове

въпроси,

постигащи

своеобразно

стилово-комуникативно

жонглиране; такива са въпросите със затворен или отворен край; общи или конкретни
въпроси; въпроси с множество отговори; реторични въпроси; насочващи въпроси;
непреки въпроси. Есеистичните отговори винаги са хипотези на истината – особено в
журналистиката.

122

Полилогичните

жанрове

в

интерпретативната

журналистика

предполагат

множественост на гласовете, които се чуват и звучат – а това означава и на мненията,
на позициите. Те предполагат множественост обаче не само на присъствието и
коментарната

позиция,

задълбоченост

и

разноречивост

на

интерпретациите,

нееднозначност на оценките, но и богатство и сложност на сюжетните обстоятелства в
смесените жанрове.
Беседа
Беседата

е

имплицитно

полилогичен

жанр;

иначе

тя

представлява

силно

персонифицирано, добре обмислено изложение, създаващо виртуален контакт със
зрителя, слушателя, читателя; то може да придобие формата на разговор диалог
впоследствие. Тя обикновено се представя във вид на монологично изложение (пред
микрофона, камерата, белия лист); лансира факти и мнения, знания, възгледи,
преживявания, намерения, отношения. Тематичният й диапазон е изключително
разнообразен: политика, наука, възпитание, религия, морал, здраве, изкуство. Според
журналистическия си статут тя се съобразява с конкретната актуалност на темата
(независимо от спецификата й) и присъствието й в медийното пространство.
Като пример за журналистическа беседа на религиозна тема, но обвързана с наболели
обществени проблеми или въвлечена в обществен конфликт, може да се посочи
например темата за православието и сектите в България или за обществената мисия на
българската православна църква. Обаче беседа по повод на някакъв християнски
празник, разказваща историята и трактовката на събитието, ще бъде публицистична,
нравствено-дидактична, историческа. В ролята на водещи обикновено се включват и
учени, интелектуалци, духовни водачи, психолози, изкуствоведи, лекари и т. н.
Изключително активен жанр е беседата (при това основно здравната, научнопопулярната) именно в предавания с магазинен или лайф стайл характер – такова е
например предаването „Денят отблизо с Мария” по БНТ, където се цели предлагането
на полезна, актуална и любопитна информация за съвременния начин на живот,
здравето, новостите в медицината, средата, отношенията, семейството, децата,
финансите и пр.; как зрителят може да поддържа самочувствието, външния си вид,
добрите си отношения със заобикалящите, позитивното мислене като част от това да
живееш здравословно; какво е значението на спорта в борбата със стареенето, как да се
грижим за дома, градината, децата, домашните любимци (като част от общия проект за
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изграждане и поддържане на хармонията) – всичко това се транслира към зрителя под
формата основно на беседи и диалози в отделните рубрики: „Зелена линейка”, „Часът
на здравето”, „Влез във форма с нас” и пр.
Журналистическата

беседа

е

подвижен

жанр,

съчетаващ

възможностите

и

превъплъщаващ се в информация и анализ. Значително по-артистичен и “освободен”
жанр от коментара, беседата съчетава стремежа към деловитост и обективност с
усещането за присъствието на адресата, на другата гледна точка, на адресата; затова
тезисната ос на текста, както и аргументативната част могат да бъдат ескалирани с
помощта на реторични въпроси, полемики, разисквания около чужди тези, разговор с
въображаем опонент и т. н. Водещо тук е словото, онагледяването е следствие.
Телевизионната беседа и радиобеседата (с невидимия зрител) ползват богатите
интерактивни възможности на медията и често може да прераснат в директен контакт –
в диалог със зрителя или слушателя. Като писмен текст, в пресата, тя най-често е
предизвикана от читателския интерес и конкретните очаквания: писма, анкети, въпроси
на читатели. Тя притежава различна стилистика в зависимост от темата: научната,
икономическата, политическата, религиозната беседа (основна форма в предаването на
Горан Благоев „Вяра и общество” по БНТ) ще ползва различен стилно-езиков и
терминологичен апарат от този на ток шоу беседата („Шоуто на Слави” по БТВ)
например. Много лесно в студиото беседата може да прерасне в тематична дискусия по
определен проблем.
Дискусия
Дискусията е полилогичен жанр, който присъства както в електронното, така и в
печатното пространство. Някои автори я причисляват към интервюто поради важността
на присъствието и сътрудничеството на водещия разговора. Тя представлява активен
диалог със съотнесени действия, роли и изисквания – времеви и тематични – между
модератора (водещия) и участниците, където всички са принципно равностойни (но с
различни интереси) партньори в една и съща дейност.
Подобно на интерпретативното интервю дискусията е обвързана с една голяма тема,
която се обглежда от разни страни; търси решение на проблемите в различно
осветление. Тя предполага обсъждане, разглеждане, разискване, което нерядко далеч
надхвърля предварително очертаните параметри на проблематиката. Този разговор,
стартиращ като спокоен и хладнокръвен, може да прерасне в словесна схватка. Това е
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така, защото контекстът изисква бърз отклик на въпросите. Освен това участниците са
вътре в темата, конкретно и лично ангажирани с нея, равнопоставени в схемата на
задаване на въпроси и търсене на отговори. Водещият дискусията изпълнява функцията
на регулатор по отношение на формулировките на отделните тези и становища,
структурирането на антитезите, на обобщенията и изводите. Неговата роля на
драматург и режисьор-постановчик: максимално обективен и безпристрастен спрямо
чуждите, нерядко конфликтни, враждебни понякога мнения, - го ангажира ясно да
заявява своята твърда и субективна позиция. Той е равнопоставен глас сред мненията,
неговата хипотеза обаче не се дефинира твърдо и самостойно, а следи, съпровожда и
коригира останалите. Водещият е главната, но същевременно ненатрапчива,
полемична, но консенсусна личност. Той е организатор и балансьор на необикновения
разговор. А разговорът често изглежда като спор, диспут и се подчинява на
класическата наративна или драматургична схема: пролог, завръзка, развитие и
кулминация, развръзка. Изключително трудна обаче е изработката на нейния сценарий.
Единственият предвидим компонент е въведението (прологът), а фактите и изводите са
само предполагаеми. В дискусията се отразяват като в огледало важни и актуални
факти и събития от обществения живот и проблемите на обществото. Незадължително
отграничени във времето на деня – те могат да бъдат понякога твърде продължителни и
трайни.
Когато обаче участниците и от двете страни – питащи и отговарящи, респективно
експерти професионалисти и журналисти – са повече на брой, възниква опасност
разговорът да се размие. Беседата и тематичната дискусия са твърде консервативни
жанрове, които имат точно определена цел на внушение (на пропаганда, ако щете) и
прерастването им в ток шоу не е особено полезно за дискурса, а и за публиката.
Необходимо е предварително рубриката или предаването да са уточнили параметрите
на своя публичен дискурс, реторичен статут и цели – познаването и реагирането
посредством избора на жанровия профил в този смисъл е решаващо. Ето затова
рубриката „Референдум” по БНТ с водещ Добрина Чешмеджиева е успешен проект –
той категорично е избрал формат на дискусия ток шоу, който включва ожесточени
дебати диспути (спорове) в студиото, сблъскващи противоположни мнения, изказване
на тези, аргументи, които ги защитават, и изводи. В резултат на това се сблъскват и
изводите – в противоположно формулирани тенденции, чиято правота се назовава или
отхвърля с „Да” или „Не”. Гласува се по телефона, в скайп, във Фейсбук или Туитър,
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изчисляват се проценти. Изводът: обществените нагласи, мнения са се утвърдили или
пък променили в резултат от проведената в студиото дискусия тип ток шоу.
Журналистическо разследване
Жанрът разследване се ражда от традицията и похватите на т. нар. течение на
макрейкърите – на Пулицър, Линкълн, Стивънс, Бейкър. “Макрейкър” (muckraking –
“ровене в сметта”) буквално означава човек, който се рови в мръсотията, преносно –
който търси скандал, разкрива престъпление. Тази форма на изследваща, проучваща
журналистика (investigative journalism) съчетава различни методи и похвати,
характерни за други жанрове: обхождане и проучване на източниците (понякога дори
влизане в роля чрез смяна на самоличността), анализ на изворите, документите и
фактите; пресявания на сведенията (подадени от официални или неофициални
източници – най-често лични); претегляне на доказателствата; сглобяване на частите и
оценка на материала.
За

разлика

от

“описателния”

и

“коментарния”

монологичен

репортаж

(с

информационна или интерпретативна доминанта), журналистическото репортажно
разследване има определено полилогичен характер. Особено ефективна

се оказва

груповата работа на разследването. Тя включва репортери, няколко служебни лица и
стажанти, юристи, които да разследват и оповестяват неизвестни досега факти за
неизобличени престъпления или политическа корупция, навреждащи на общността,
които другите се опитват да прикрият (Дж. Итема).
Разследванията дават разностранна информация за финансови, стопански и морални
злоупотреби. Функцията на разследващата журналистика е бдяща, контролна,
корективна: чрез нея се осъществява убедително ролята на медиите като четвъртата
власт. Разследването информира, осъществява превенция, изобличава, възпитава.
Разкриват се престъпни деяния, задействат се контролните и наказателните органи,
формира се обществено мнение, а журналистът блясва като герой, критик и съдник на
социалните недъзи, издържлив, смел, щателен, действащ с всички възможни средства.
Разследването е поливалентен жанр, защото текстовата му – структурна и тематична –
вместимост е твърде широка и разтеглива и все пак се подчинява на една твърда и
устойчива процесуална (работна) схема: събиране и пресяване на сведения и
доказателства, сглобяване на частите в цялостен сюжет.
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Разследването е всъщност разказ на една история или поредица от истории, обвързани
тематично и персонално с конкретни действащи лица. В тяхната обрисовка действат
наративните

механизми

на

пространствено-времевите

типизацията

и

индивидуализацията),

наративно-изобразителни

похвати

а

също

и

(ретроспекция,

проспекция, ретардация, компресия). В различни призми и осветления се търси
истината, дават й се различни ракурси, проследяват се различни гледни точки (и
съдби). Разказът на разследването тръгва в логически причинно-следствен порядък от
повода; финалът изтъква и анализира причините (много често се плете като
детективски роман, наопаки). Повествованието обикновено не тече гладко и спокойно –
в него може да се вписват или не “превъплъщенията” на репортера, то следва логиката
на събитията, разкрива в отделни фрагменти от “сценария” подробности от ситуацията
(във вид на кратки информации), статистически данни по случая, предистория на
събитието, детайли от конкретната работа по разследването. Но в центъра на разказа
безспорно попадат действащите лица – героите на историята. Разследването рисува
техните физиономии във формите на фичъра и интервюто като често въпросите в ефир,
в кадър са спестени – и то звучи монологично, като изповед. Въпросите са последвани
или буквално съпроводени от актовете на “завръщането” в конкретния и глобалния
контекст на събитието – на престъплението, което най-често е симптоматично като
явление, а не куриозно или прецедентно. В противен случай събитието не е обект на
журналистическо разследване, т. е. не притежава социална значимост. В този план
жанрът разследваща (инвестигативна ) журналистика може да бъде мислен като пообемен (макро)жанров конструкт.
Интерпретативно интервю
Интервюто може да бъде освен информационен и интерпретативен жанр: когато
коментира събития, явления и личности диалогично, посредством въпроси и отговори.
Затова и в телевизионното интервю, и в пресинтервюто границата между него и
дискусията често се прекрачва.
Принципно интервюто представлява симулиран диалог между двама, в който ролите са
ясно разпределени: има „контролиращ” и „контролиран” участник. От непосредствен
източник на факти интерпретативното интервю се трансформира в сложно общуване, в
сблъсък на позиции, в търсене на повече от един отговор на поставените въпроси. По
този начин фигурата на интервюиращия се стреми да се еманципира спрямо фигурата
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на интервюирания. Съчетаването между разговор и визия е особено важно (но,
например, е невъзможно в радиото и затова там се търсят допълнителни звукови
изразни средства). Това съчетаване е натоварено с многофункционалност, защото
ползва допълнителните изразни средства на невебралната комуникация.
Известно е, че интервюто е най-рискованият и несигурен метод за събиране на
информация – в сравнение с прякото наблюдение, с преглеждането на документи, с
приемането, обработката и критическото тълкуване на доброволно постъпилата или
изнамерена информация. От друга страна, обаче, интервюто е изключително интересно
и богато като пространство на интерпретация на фактите от трите възможни страни: на
журналиста, на интервюирания обект и на публиката.
Интервюто е по своему добре написана и отрепетирана пиеса. То е контролиран обмен
на мисли между двама души; благородно, неконфронтационно “кръстосване на шпаги”.
Интерпретативното интервю е диалог, при това в различна степен драматизиран и
драматургизиран; в различна степен злободневен, информативен или развлекателен.
Както и да въздейства обаче, каквито и да бъдат жанровите му доминанти
(илюстративно-информативни или интерпретативни) интервюто е обикновено опорната
точка в едно сборно магазинно, бюлетинно или шоу предаване. В пресата, по същия
начин, интерпретативното интервю се разпростира обикновено на цяла (понякога
двойна) страница, заема мащабно поле от вниманието и времето на четящия; то стои на
границата между новините и анализите.
В интерпретативното интервю се съдържа дозирана актуалност; то трябва да бъде
социабилно, да предполага дискусия, да е атрактивно, да предизвиква личен и
колективен интерес. Особено важен в тази посока е изборът на личност за
интервюиране.
Интерпретативното интервю се определя и назовава още като „проблемно”, защото тук
доминантата е словото, навлизащо в дълбочина, в определена посока от поставената
тема. Тук се преплитат синхронизирани, понякога конфликтуващи интерперсонални
взаимоотношения. Тук влияе и психологическият контакт с аудиторията чрез
включването на въпроси и от страна на зрителите; отчита се ефектът на присъствие;
търси се обратната връзка.
Интерпретативното интервю обикновено стартира с въвеждащ към същността на
проблема въпрос, търсещ аргументи, но обикновено целящ провокация. Този въпрос
може да бъде информационен или ситуативен. Следва задаване на стенични
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(възбуждащи към реакция – действия и отношения) и астенични (успокояващи)
въпроси, насочващи и отклоняващи от темата, основни и допълнителни. Основният
въпрос и подвъпрос спрямо всички останали е въпросът „защо”; той подтиква към
анализ, към задълбочаване и аргументиране, към вглеждане в детайлите. Не без
значение са и невебралните изразни средства: поглед, насочен директно към очите на
обекта, учтиво изражение на лицето, умерена дистанция, премерени и пестеливи
жестикулации.
Актуалната журналистическа тема или образ му придават журналистически статут – в
противен случай това е смесен, граничен (публицистичен) жанр. Известно е, че
интервюто дава живот на пресата и електронните медии, умножавайки присъствията и
гледните точки, често твърде субективни, в пространството на анализите и
информацията. Интервюто фичър (портретното интервю) не е обикновена размяна на
въпроси и отговори, не е анкета, не е дори задълбочено и целенасочено вглеждане в
темата и проблематиката на разговора, не е спор или полемика. Това е преимуществено
вглеждане в човека; търсене и разчитане на типичното, характерното, качественото в
индивидуалните черти на образа му. Това е портрет, снимка на конкретното лице,
където се проектира общото, като са потърсени различни гледни точки, но
преимуществена е личната.
Портретът разкрива жизнения път, реализацията на личността с нейните вътрешни
драми във времето и социалния контекст. При това удостоверени от самия него – от
главното действащо лице. Героят притежава преимуществено документални, но може и
- художествени проекции. В тоталитарния дискурс медийните портрети функционират
задължително в идеологически контекст. Те чертаят стереотипизирани поведенчески
модели, в които се преекспонират героиката, ентусиазмът, идейната “правоверност”.
Това е така и когато става дума за исторически личности, за герои, за учени гении и за
обикновени хора. В този контекст въпросите и отговорите също са стереотипизирани –
изработени и редактирани според матрицата на идеологическия герой. През 70-те
години на ХХ в. обаче клишетата бавно се разчупват, ражда се интерес към документа;
емоцията и екзалтацията бавно отстъпват на заден план. Ражда се нова стилистика,
нови форми на търсене на истината. Посредством себеразкриване в интервюто се казват
смели и нелицеприятни на идеологемата истини. В камерни индивидуални или
мащабни групови платна се изобразяват героите и антигероите на времето. През 90-те
години тези картини са синтезирани, раздвижени; рисува се образът на динамично
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променящия се човек; търсят се сложни, сгъстени, противоречиви трактовки на човека
във времето. На самото време.
Жанрът интервю фийчър напомня на древни жанрови модели: на изповедта, на
размислите и опитите, на есето. Интервюиращият повече от всякога трябва да остане в
сянка, поемайки всички рискове на провокацията, убеждението, обобщенията за това да
бъде съучастник и изследовател, изповедник и тълкувател на човека, чийто портрет
рисува облика на обществото.
Документален филм
Документалният филм е макрожанров формат, който е в състояние да побере в себе си
всевъзможни жанрови интерпретативни и информационни решения. В най-широкия
смисъл на понятието той представлява разказ за събитие или явление, за контекст, за
портрет. Журналистическият разказ може да е на политическа и дори военна тематика,
проблематиката му може да е остро или пък размито социална, с много исторически
аргументи, с пътеписен бекграунд, с есеистичен фон и постановка, с импресивен или
пък обратно – силно драматургизиран стил на изложение; с отворен (тип „краят остава
за вас”) или затворен финал (развръзка). В документалния филм има повествовател и
действащи лица (те са неговите „аргументи”, защото обикновено се защитава някаква
предпоставена теза). Най-често в разказа се вписват диалози или полилози – интервюта,
сондажи на мнения, анкети и коментари, интервюта, понякога статистически
изследвания и анализи в проценти. Документалният филм оперира с всевъзможни
наративни похвати: силовата Аз-форма на изказ или пък скрит разказвач зад своите
герои; ретроспекции, проспекции, ретардации, по-рядко – интроспекции; вътрешен
монолог, диалог зад кадър, скрита камера, дори понякога „поток на съзнанието”.
Документално-игралният филм пък е най-мащабният и амбициозен проект на
интерпретативната журналистика.

Въпроси и задачи:

Запознайте се с речниковите значения на термините: етюд, ескиз, скица, портрет,
очерк.

Кои

изкуства

предпочитат

да

използват

тези

понятия?

Защо
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журналистиката предпочита термина фийчър? Какво отношение имат жанровите и
конструктивно-стилистичните изобразителни техни способи с възможностите на
журналистическия фийчър? Дайте примери.
Докажете посредством конкретни образци от журналистическата практика
твърдението, че: сюжет и история фийчърът взема направо от реалността, а
художествени са средствата за пресъздаването им. Какви са конкретните изразни
средства във вашия пример (асоциации, паралели, лирически и философски
отстъпления, пародии, гротески и др.) – назовете ги.
Обичате ли да четете или да гледате пътеписи фийчъри? Разкажете за такъв
текст, който особено силно ви е впечатлил и самите вие сте предприели пътуване в
тази посока.
Влезте в архивите на „Панорама” и изберете вълнуващ материал във формата
интервю фийчър или пътепис фийчър! Коментирайте го.
Избройте имена на водещи български колумнисти (коментатори). Чели ли сте
есетата на Димитри Иванов, Кеворк Кеворкян, Георги Господинов, Калин Терзийски и
др. във вестниците „Сега”, „Стандарт”, „Новинар”. Запознайте се с текстовете
поне на един от тези автори – как си обяснявате факта, че те пишат и
художествена литература?
Изгледайте поне едно издание на предаването „Вяра и общество” по БНТ. Как
преценявате професионалната начетеност в сферата на философията и религията
на журналиста Горан Благоев? Чувствате ли се компетентни да ги коментирате?
Какво ново научавате за религията и за човешката природа и общество от тези
предавания? Актуални ли са проблемите, които засягат беседите в предаването?
Какъв е техният потенциален ефект – вижте коментарите във форума в сайта на
телевизията.
Участвали ли сте някога в гласуването на издание на предаването „Референдум” по
БНТ? Ако „да” – кога, защо, по какъв повод, как именно гласувахте? Считате ли, че
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нещо се промени след това предаване? Ако „Не” – защо не сте или не бихте
участвали? Подкрепете отговорите си с аргументи, мотивирайте се.
Определете жанровия и тематичния профил на предаването на Цветанка Ризова и
Димитър Цонев „Лице в лице”по БТВ. Сравнете концепцията му с „На четири очи”
също на Цветанка Ризова (влезете в архивите на сайта на Нова ТВ) – кои са
предимствата и недостатъците на всяко от решенията на двете предавания?
Какъв е жанровият формат на предаването „Факторът Кошлуков” по ТВ7?
Коментирайте достойнствата и недостатъците на предаването и водещия?
Коя е най-скандалната и впечатляваща история, която сте гледали, разказана в
разследващото предаване „Хрътките” по БТВ? Коя от разследващите журналистки
най-много ви допада с подхода си към фактите, с разследващата си смелост –
Десислава Ризова, Миролюба Бенатова или др.?
Кои са предимствата при подготовката и провеждането на едно интервю, което се
излъчва по радиото, по телевизията или се публикува в пресата? Дайте конкретни
примери!
Кои са особеностите на проблемното тематично интервю спрямо интервюто
фийчър?Правили ли сте някога интервю? Опишете алгоритъма на подготовката и
реализацията му.
Намерете книгата с интервюта на Кеворкян от рубриката „Събеседник по желание”
на легендарната „Всяка неделя”. Прочетете някои от тях. Можете ли да ги
сравните с тези от актуалния в момента формат по Нова ТВ – „Всяка неделя” на
Кеворкян? Откривате ли кардинални промени в интересите и стила на водещия? Как
в интервютата е запечатан духът на времето?
Кой е последният документален филм по телевизията, който сте гледали и ви е
направил потресаващо впечатление? Разкажете.
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Коя гореща точка или пък екзотична дестинация в света ви изкушава да я посетите и
да снимате документален филм за нея? Защо? Бихте ли рискували?
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ТРЕТИ РАЗДЕЛ
Ентъртейнмънт (entertainment) журналистика. Художествени, развлекателни,
комерсиални жанрове в медиите
АНОТАЦИЯ:

В изложението е разгледано явлението ентъртейнмънт (т. е. развлекателна, забавна,
спектаклова) журналистика.

Потърсена е дефиниция на противоречивото понятие

„журналистика за забавление”, коментират се познавателните и развлекателните, както
и чисто информационните функции на тези жанрове в медиите. Предложена е
класификация на ентъртейнмънт жанровете на тематичен и на прагматичен принцип:
художествени, развлекателни и прагматични. Разгледано е съвременното медийно
битие на класическите спектакли като кино, театър, опера, концерт в електронните
медии. Предложена е класификация на модерните и постмодерни телевизионни
спектакли – различните типове шоу, музикални спектакли, анимация, постмодерни
конвергентни формати. А също и – на радиоспектаклите, както и на пресжанровете със
спектаклов, развлекателно-злободневен, ентъртейнмънт характер – карикатура, комикс,
колаж и пр. Разгледана е прагматиката и жанрово-комуникационното битие на така
актуалните комерсиални и прагматични медийни формати – реклама, прогнози, обяви и
пр.
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КЛЮЧОВИ ДУМИ:

ентъртейнмънт
комерсиалност
литература, кино, театър, опера
пърформънс, инсталация
джемсешън, изложба
филми, мелодрама, екшън
ток шоу, риалити шоу, куиз шоу
карикатура, анимация
комикси, колажи
вариете, мюзикъл
художествени и рекламни клипове
анекдоти, вицове
СЪДЪРЖАНИЕ:
Ентъртейнмънт (entertainment) журналистика.

Художествени, развлекателни,

комерсиални жанрове в медиите
Тема 1: Журналистика и забавление. Познание и комерсиалност. Ентъртеймънт
журналистиката и (не)журналистическите жанрове
Тема 2: Класификация на художествените и развлекателните жанрове в медиите
2.1.Литература и кино. От романа подлистник до телевизионната мелодрама и сериала.
Художествен филм, хорър, трилър, екшън, комедия и т. н.
2.2.Традиционни (класически) спектакли – театър, опера, концерт
2.3.Телевизионни сценични спектакли:
а) Модерни и постмодерни спектакли – вариете, мюзикъл, джемсешън, музикални и
художествени клипове – аудио и видео. Саундтрак, кавър, римейк, трейлър
б) Шоупрограми – токшоу, риалити шоу, музикално-сценично шоу, куиз шоу
в) Рисувани спектакли – анимация, комикси, колажи, куклено анимирано шоу и др.
2.4.Радиоспектакли (радиопиеса, радиошоу – ток шоу, музикално, куиз шоу)
2.5.Пространствени спектакли (на живо): изложби, модни дефилета, инсталации,
пърформанси и пр.
2.6. Спектаклите в печата – забавни карикатури и шаржове, анекдоти и паремии, игри,
кръстословици, шаради, судоку и др.
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Тема 3: Комерсиалните и прагматичните текстове в масмедийния дискурс: прогнози,
обяви, реклами, комерсиални игри
Библиография
Тема 1
Журналистика

и

забавление.

Познание

и

комерсия.

Ентъртейнмънт

журналистиката и (не)журналистическите жанрове
Журналистическият текст е с особен статут: документален и фактологичен, той е с
подчертано социокомуникативни функции, с пределно ясни, същевременно субективни
послания, отправени към масовата аудитория, с потенциал от свръхангажираност и
поради

това

–

неизказаност,

очертаваща

широко

поле

на

интерпретации.

Журналистическият текст се отнася за нещо действително случило се, за определена
конкретна, достоверна ситуация, която е познаваема и е обект на доказване. Този тип
текст се отличава със събитийност: събитие е всичко, случващо се, включително и
изказаното мнение; когато бъде огласена като значима и непредвидена, историята се
превръща в новина; с еднозначност на изказа (не и на интерпретациите); с практическа
резултативност посредством връзката между ставащото и хората. Такъв тип текст като
журналистическия е сам по себе си тематична, графична, визуална или езикова единица
– част от масовото общуване, чиято функция е да огласява текущи събития от
обществено значим порядък, случващи се в конкретен действителен спектър, с
фиксирано време, място и източници на информация.
Журналистическият текст може да осъществява непряк или пряк диалог с адресата, а
той се вписва в изключително широки рецептивни граници на слушане, гледане, четене
– разбиране и диалогизиране. Журналистическият текст (и дискурс) представлява
социална условност, отнасяща се към обществените институции и към публичната
рецепция по различен начин: като претендира да бъде глас на истината и
справедливостта в отношенията между човека и държавата.
Нежурналистическият

текст

от

своя

страна

представлява

всичко,

което

журналистическият е и не е. Всички текстове, попаднали в обсега и на територията на
масмедиите автоматически се превръщат в медийни – не и в журналистически текстове.
Те основно информират или забавляват (или пък и двете по равно) публиката, без да
изпълняват журналистическото върховенство да будят граждански съвести и формират
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обществено мнение. Въпреки, че тяхната проблематика понякога може да бъде остро
критична и актуално злободневна. „Не спирай да се забавляваш и информираш” – това
е логото на съвременната представа за журналистика и медии, чиито граници се
размиват там някъде между „сериозната” обществена реалност и териториите на
спектакъла.
Компромисната дефиниция на ентъртеймънт-журналистиката (entertainment – от англ.
букв. - забавление, забава, развлечение, обслужване, представление, прием, приемане
на гости) спрямо не-журналистиката се основава върху всички онези масмедийни и
масовокултурни съвременни теории за глобалното общество на спектакъла и
забавлението (в дефинициите на Маклуън, Морен, Адорно, Тофлър, Ги Дебор),
потърсили своите основания в неособено симпатичните светове на литературната
антиутопия или левите социални теории. В центъра на вниманието ни е т.нар.
информационно общество. Неговите нужди, потреби и нагласи в съучастие с
фантастичните способности на новите технологии вече на практика успяват да
разколебаят щастливите позитивистични нагласи на „знаещия” човек – целенасочен и
уверен в своите дефиниции. Дефиниции на това що е изкуство, журналистика, наука,
образование, социален живот? В онлайн средата възникват неочаквани промени в
резултат на конвергиране и трансформиране на формите на активност, на комуникация.
Раждат се понятия, обясняващи явленията: инфотейнмънт (информиране чрез
забавление), едютейнмънт (образоване, учене чрез забавление) и ентъртейнмънт
(развлечение безкрай).
Според Ги Дебор (бащата на метафората „общество на спектакъла”) спектакълът е
незавършеният

стадий

на

къснокапиталистическия

обществен

строй,

той

е

икономическата идеология на символното производство и символната (виртуална)
комуникация в съвременното общество – унифицирано и репресирано по отношение на
сетивата и съзнанието на всичките му членове посредством аудио-визуалните медии,
бюрокрацията, политиката и икономиката. И то - за да се поддържа възпроизводството
на властта и отчуждението или отчуждаването на личността от „живия” живот.
Литературните антиутопии пък обезсърчаващо тълкуват информационното като края на
мислещата човешка природа. Става дума за онези гениални пророчески романи на ХХ
век, които всеки уважаващ себе си журналист и медиен човек трябва задължително да
прочете: „Ние” на Евгений Замятин, „Животинската ферма” и „1984” на Джордж
Оруел, „451 градуса по Фаренхайт” на Рей Бредбъри, „Р.У.Р.” на Карел чапек,
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„Прекрасният нов свят” на Олдъс Хъксли. Унифициран, обезличен и контролиран,
човекът на бъдещето отдавна е изгубил способността си да се наслаждава на
индивидуалното познание и реалното общуване, наблюдаван денонощно от Големия
Брат или в стъклените общежития на щастливия колективизъм, лишен от приватно
пространство, той е равноправно обезправен от възможността сам да взема решения, да
преодолява трудности, да бъде себе си. Книгите са забранени и подложени на изгаряне,
домовете са оборудвани с огромни следящи и развличащи многоизмерни екрани, които
обсебват всеки в своя аудио-визуален свят; обикновените разговори отдавна са
замлъкнали, а човекът е осъден на не-тишината в своята безкрайна самота… Любовта,
страданието и смъртта, болестите и човешките слабости, литературата, трудът,
природата се оказват недостъпни за свръхинформираният и поради това – длъжен да се
забавлява и да бъде щастлив – човек на бъдещето. Функционалността на новите
средства за масова комуникация твърде бързо ни приближава към предреченото от
книгите. И в голяма степен обезсмисля класическите медийни и журналистически
принципи и приоритети. Масово, но свръхиндивидуализирано е възприятието на
информацията. Рязката граница между образоване-обучение-информиране-забавление
се обезмисля.
Всеядното познание-развлечение обаче е повърхностно, мозаечно, механичнобезкрайно. Информирането по този начин (хоризонтален, а не вертикален –
специфициращ, дълбинен, целенасочен), твърдят песимистите, води до оглупяване. До
прекрасния нов свят, в който пожарникарите палят, а не гасят пожари (а в тях горят
книгите) и само Дивакът си спомня кой е бил Шекспир… Оптимистите залагат на
сбъдването на ренесансовата утопия на Витрувианския човек – опознал и обгърнал
вселената чрез сетивата и разума си, постигнал антропоцентричната идея. Песимистите
обаче забелязват друг – че именно политиците и медиите са способни да превърнат
Витрувианския човек в емблема на потребителя в гражданското европейско общество.
(Подобен абсурд бе артикулиран от една българска еврокомисарка от близкото
минало.) Случва се и това, може би защото всички нас е вродена глупостта да смятаме
метафората за доказателство, потока от празни думи – за извор на основни истини, а
себе си – за пророци. Поне това твърди авторът на “451 градуса по Фаренхайт”.
„Полезни” или не, повърхностни или скрито критични и мъдри, единствено
забавляващи или скрито социализиращи, информиращи или дезинформиращи

-

нежурналистическите текстове ни заливат от масмедиите. Те са даденост, фактор, с
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чието съществуване – формиращо и нашето собствено съществуване обаче – сме
длъжни да се съобразяваме. И са част – при това най-обемната, публично-комерсиално
най- значимата от медийния дискурс. Съвкупността им амбициозно назовава сама себе
си „ентъртейнмънт журналистика”.
Entertainment се употребява в онзи речников смисъл на: нещо, което държи вниманието
и интереса на аудиторията или носи удоволствие и наслада. Това може да бъде идея
или задача, дейности или събития, които са се развили в продължение на хиляди
години специално за целите на поддържане на вниманието на публиката. Въпреки, че
вниманието на хората се задържа от различни неща, защото хората имат различни
предпочитания в областта на забавленията, повечето форми могат да бъдат разпознати
в класическия им вид на: разказване на истории, музика, театър, танц, и пр. сложни
форми, които с течение на времето стават достъпни за всички граждани. Процесът
„ентъртейнмънт” е ускорен в днешно време от развлекателната индустрия, която
записва и продава развлечения и продукти в мащаби, отдавна обезсмислили поскромната хипербола (на Валтер Бенямин) „фабричност” или „масово тиражиране” – то
реално се случва в хипер-хронотопа на виртуалното пространство. Entertainment се
развива и може да се адаптира към всякакъв мащаб, като се започне от един индивид,
който избира лично забавление от огромния масив предварително записани продукти
до продукти, предвидени в масов тираж за световната публика.
Общото разбиране на идеята за информация чрез забавление и смях всъщност може да
има сериозни цели. Такива цели си поставят различните церемониални (религиознопразнични, театрално-спектаклови) или литературни форми (например сатирата). Това,
което изглежда като забавление често може да бъде средство за постигане на разбиране
или интелектуален растеж. Публиката може да има пасивна роля: например гледане
пиеса, опера, телевизионно шоу или филм, относително пасивна – например участие
във фестивал или постановка на живо или ролята на аудиторията може да бъде активна,
като в случаите на участия в спортни или други игри, състезания, гласувания и пр.
Повечето форми на забавление продължават да съществуват в продължение на векове и
се развиват в резултат на промените в културата, технологиите и модата. Познатите
форми на забавление са в състояние да преминат през различните медии и да
демонстрират

привидно

неограничен

потенциал

за

творчески

ремикси

или

конвергенции. Медийни практики са и различните живи форми на развлечение и
информация: паради, стрийт-пърформънси, панаири, експозиции и пр. Разбира се има
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формати в ентъртейнмънт-практиките, които са изгубили актуалност и вече са отречени
от цивилизованото модерно общество – например публичните екзекуции (зловещи
варианти на съвременните риалити- и шоу-формати), считани за зрелища и забавления
за тълпата; гладиаторските борби (въпреки, че скандално те продължават да присъстват
нерегламентирано като начин на забавление); забавленията с животни (организирани
боеве между петли, кучета, лов и отстрел за удоволствие, коридата и пр.) също са под
въпрос.
Психолозите твърдят, че функцията на медиите разчита преимуществено на
забавлението и постигането на удовлетворение, което естествено влиза в контраст с
целите на журналистиката, образованието, труда и съзиданието. И така – всички
ентъртейнмънт-форми, разбирай – в числото на нежурналистическите жанрове (защото
те са по-голямата група, ентъртейнмънт се отнасят към тях като част към цяло), също
имат за цел да информират и да интерпретират някаква действителност точно както и
журналистическите Те също пренасят обществените реалности към индивидуалното и
масовото съзнание и правят човека част от заобикалящия го свят.
Не по-малко значима е социализиращата функция на ентъртейнмънт форматите. Тази
функция на нежурналистическите жанрове се вписва на първо място в скалата на
значимите медийни функции:
-репрезентативна (представяща, информираща, тълкуваща

реални и измислени

светове);
-комерсиална (търговска, осъществяваща приход и печалба от продуцирането на
текстове),
-хабитуално-комуникативна (обвързана с ежедневните обичайни комуникативни
ситуации и практики);
-хедонистична (основаваща се на игровия характер на изкуството въобще, носещо
удоволствие, естетическа наслада, радост),
-аксеологическа (оценъчна, обвързана с и формираща етически и естетически
ценности).
Но нежурналистическият текст не формира обществено значимо мнение и нагласи по
начина, по който го прави журналистическият; не мотивира обществените отношения;
не предизвиква гражданската съвест; не моделира социално активен поведенчески
стереотип. Неговите теми, проблематика и цели са различни; специфичен е и профилът,
и рецепцията на неговия адресат. Този тип текстове информира публиката,
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обслужвайки сферите на прагматиката и бита, но и високите сфери на естетическото
(духовните потребности на човека); неговата информация не притежава пряката
социална значимост на журналистическия текст (което не означава, че е маргинална),
не е история на сегашността. Той преимуществено забавлява, ориентира и развлича. В
нежурналистическия жанров дискурс се вписва и системата на художествените
жанрове на словесното, изобразителното и музикално-сценичните изкуства в
медийното им амплоа.
Въпроси и задачи:
Какви древни форми на ентъртейнмънт познавате, за кои сте чели или чували? Кои
от тях се съхраняват и в наши дни и къде се практикуват? Кои от тях са единствено
част от живата човешка практика, кои – неразделна част от масмедийната
картина?
Запознайте се с изследването на Йохан Хьойзинха „Homo ludens”. Как ще тълкувате
представата му за спорта като профанизирана игра? А за спорта и войната като
най-присъщите човешки дейности? Чисти форми на забавления ли са те? Има ли
основания да се предполага, че като тенденции в човешкото поведение те постепенно
ще отмрат?
Кои от значимите медийни функции притежават и нежурналистически жанрове?
Поставете жанровете реклама и прогноза за времето сред очертаните вече кръгове
на форматите тип ентъртейнмънт и нежурналистика?

Тема 2.
Класификация на художествените и развлекателните жанрове в медиите.
1.Литература и кино. От романа подлистник до телевизионната мелодрама и
сериала. Художествен филм, хорър, трилър, екшън, комедия и др.
Художествените жанрове в медиите имат пряко отношение към формирането на
естетически вкусове и нагласи, на обществени настроения. Попаднали в медиите,

143

жанровете на високото изкуство - класически и съвременни литературни, театрални,
художествено-изобразителни, музикални и кино-творби - са вече автоматично са
присъединени към масовата рецепция, а това означава - към масовата култура.
Феноменът масова култура притежава няколко съществени характеристики, които я
отличават от т.нар. елитарна, висока култура: това са конформизмът, развлекателността
и адаптивността. В конкретно българската културна ситуация се включва, за
съжаление, освен превърналият се (вече) в проблематичен фактор степен и качество на
образованост и важният социален фактор бедността, а тя не е стимулатор на елитарна
култура. Масовата култура е достъпна и евтина, нейната същност се мотивира изцяло
от

пазарни

механизми:

серийност,

масово

производство,

привлекателност

и

продаваемост, плурализъм на образци и ценности, лесна консумативност на
продуктите, конформизъм на авторите и публиката по отношение на духовните и
социалните ценности (Сапарев).
Отношението към този процес на масовизиране на културата е твърде противоречиво,
като се има предвид променената социокултурна ситуация на времето, в което все помалко се чете и мисли и все повече се консумира информация и опит наготово. Това е
време, предречено от Маклуън като епоха на “новата грамотност” или “постгутенберговите” времена - описани от Умберто Еко като тържество на образа над
словото; от Пол Елюл като време на “унизеното слово”; от Скот Лаш, Негропонте и
Фидлър

като

“масовоинформационно-дезинформационно”

съзнание,

като

ново

статукво с всички рискове, недостатъци и преимущества-неизбежности, които носи със
себе си.
Медиите, особено електронните и на първо място интернет, лансират изкуството, но и
манипулират неговата същност, неговите ценности, премоделират естествената
рецепция, превръщайки се в негова сцена, в негови критици, меценати и ментори. Те го
популяризират,

рекламират,

оценяват;

разпространяват

неговите

продукти

(в

променената културна ситуация определени като субпродукти), меркантилизират го. В
постмодерната ситуация формулата на естетското отстранение от масовата публика,
според която мнозина са званите, а малцина избраните да пристъпят прага на храма на
изкуството, вече не работи.
Светът и неговите обстоятелства са променени, факт е родената нова естетика и
грамотност на видео и интернет поколението - на човека на ХХІ век. В този смисъл,
макар и с променени нюанси в рисунъка и посланията, по-добре би било високите
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образци на човешкото изкуство да достигнат въобще до публиката, „някак си”,
отколкото никак. И как – естествено посредством медиите. Омир, Шекспир, Толстой и
Достоевски да присъстват в света на младия зрител поне чрез телевизията във формат
на видеообрази (кино-и-сериалните продукции на Холивуд), отколкото – нито да бъдат
прочетени, нито изобщо познати. Иначе? Заповядайте в увертюрата на „прекрасния нов
свят”!
Съвременния свят все повече се примирява с усещането за тотална културна
недостатъчност, непълнота; за непростима забрава на културното минало и пропускане
на настоящето. Впрочем, подобна е и родната културна ситуация още в 90-те г. на ХІХ
в., във времето на класическата грамотност и традиционните топли печатни медии. В
края на XIX век грамотността средно в страната е около 15 %, днес по данни на
Статистическия институт, от над 90% (във втората половина на ХХ век) реалният брой
на четящите хора у нас е намалял почти наполовина. Ужасяващата статисктика гласи,
че с бързи крачки вървим към нивото си отпреди повече от век.
В следосвобожденската ни културна ситуация на подем и наваксване на пропуснатото
властта на културата е съсредоточена в печатните медии - вестниците и списанията.
Жанровите форми на този процес стават романа подлистник, естествено и
самостоятелното издание – роман, сборник разкази или пиеси, стихосбирка, антология.
Печатната периодика се превръща в реалната сцена на литературата. Става въпрос за
масовата практика да се превежда и печата всичко и на всяка цена, а цената е лошият
превод, съмнителният подбор и класификационни оценки за това що е класика;
еклектичният вид на печатните издания и т.н. Превежда се от всичко и по много – от
Омировата „Илиада”, Шекспировият „Крал Лир” до Йожен Сю и Викториен Сарду,
Апухтин и Габриеле Д`Ануцио. Така или иначе, обаче целта тогава е постигната, а
именно – да бъде приобщен българинът към достиженията на европейската и световна
култура.- Това се оказва нужно, за да промени стереотипите и нагласите, да повлияе
върху социалните и обществените процеси, да интегрира младата държава към
външния свят. Медиите ни от края на ХІХ век – началото на ХХ имат комплексни
образователно-дидактични, дори държавнически функции. Периодиката се определя
като „държава в държавата” – такава тя е била дори преди държавността (З.
Константинова).
В началото на 90-те години на ХХ век културната и литературната ситуация е подобна
в страстта да се превежда и издава всеядно след падането на желязната завеса.
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Естетическият критерий и тогава е твърде лабилен – работи се в полза на количеството.
Този процес обаче далеч не се идентифицира тотално с поствъзрожденската ситуация
просто защото електронните медии – телевизията, особено радиото - са факт, който не
може да бъде пренебрегван в епохата на тоталитаризма. И съответно – достъпът до
произведения на изкуството, въпреки цензурата е малко или много осигурен. В края на
ХІХ век българският културен проблем е липсата и недостатъчността, в края на ХХ –
справянето с препятствията на цензурата и идеологическите забрани. Но и книги, и
филми, и художествени произведения от други изкуства – благодарение на медиите
(отново преимуществено на печатните издания като списанията „Панорама”,
„Съвременник”,

„Лик”,

„Паралели”,

„Космос”,

„Филмови

новини”

и

др.

специализирани издания за литература, кино, изкуство) – попадат в обозрението и в
културния хоризонт на българина. И той успява да чете (защото чете много – много
повече от сега) и гледа или поне – да се осведомява за това, което се гледа по света.
Сложно и противоречиво е битието на литературния текст и въобще на текстовете на
изкуството в масмедийния свят днес. Постмодерната образователна, културна,
медийна, икономическа ситуация изправя литературните класици и съвременни автори
пред изпитания: подрежда ги във всевъзможни класации, отчита четивност и продажби,
рекламира, а всеки подобен опит рискува да пропусне и маргинализира конкретни
автори и текстове. Изкуството е буквално вкарано в комерсиалната парадигма на пазара
и медиите – чрез медиите. Ражда се парадокс – големите книжарски търговски вериги,
издателствата, отчитат бум на продажби, едновременно с това нивото на публиката
рязко спада, а грамотността главоломно отпада. Ефектите на изкуството, рейтингът на
художествените творби – литература, кино, театър, музика – са подвластни на ПР и
маркетинговите стратегии повече, отколкото на образоваността и вкуса.
Особено активни в това отношение са електронните медии и най-вече телевизията.
Авторите-класици се превръщат в медийни звезди. Телевизията следи творческите
прояви и рейтингите на романите на Умберто Еко и Дан Браун, Джоан Роулинг и Елиф
Шафак, отчита в статистики нивото на техните романови тиражи; още в процеса на
писане се лансира новият роман на Паулу Коелю; Исабел Алиенде чете посланията на
Андерсеновите приказки през призмата на своята романова митология и т. н.
Ежедневниците излизат с литературни притурки – „арт”-вестник. Медиите лансират
изкуството.
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Българската преса се включва с интересна инициатива в този процес. Преди време
вестник “Труд” разпространи поредицата от класическите романови шедьоври на века:
“Лолита”, “На изток от рая”, “Името на розата”; Сартр с “Погнусата”, Пърл Бък с
“Източен вятър, западен вятър”, “Английският пациент”. Подборът е твърде странен,
еклектичен, но безспорно будащ интерес: Хенри Милър и Джоузеф Конрад са
поставени до Хайтов и Блага Димитрова. По-късно – отново „Труд” издаде пълния
нецензуриран двутомник на арабския епос „Приказки от 1001 нощи”. Подобна
кампания пък, която популяризира детските романови шедьоври се оказва
впоследствие далеч по-сполучлива като подбор, което означава, че принципът работи, а
медийната политика е успешна. Логото на кампанията “Златна колекция” на световните
романи и последвалите след нея разнообразни читалищни и библиотечни национални
проекти (от типа на „Нощ на литературата”, „Голямото четене” и др.) внушава, че
„четенето е винаги на мода”; а същността й е: вестникът продава книгата. По техен
пример и съвременните мобилни оператори започват да лансират книгата (М-тел
например продаваше ваучери плюс географски или исторически енциклопедия).
Разширявайки читателския спектър и индивидуалния читателски диапазон, различните
медии търсят собствени способи и съответните жанрови форми, за да създават нови
читатели.
Нееднозначни са отношенията между естетската и булевардната култура; между
високата и масовата литература, и тази, която мимикрира като висока – благодарение
отново на медиите. Пиер Бурдийо си служи с термина “индустриална литература”,
разсъждавайки върху феномена на романа, на неговото пораждане и рецепция; в
контекста на жанровите йерархии и структури, на явлението масова култура. Почти
винаги, твърди той, този жанр присъства в златната среда – в полето между високите и
ниските жанрове в жанровата пирамида. Романът обслужва едновременно високия и
ниския вкус; обременен с разнообразни потребности и идеологеми и задължително
носи печалба. А, когато вече е получил признание, в полето на високата литература,
той все пак не може да се раздели с образа на “меркантилна” литература, защото се
оказва исторически свързан с журналистиката и фейлетона – а това означава и с образа
на медийния продукт. Това впрочем е правило, общовалидно не само за нашите
постмодерни, новограмотни и хиперинформационни времена. Така поне твърди
Бурдийо. Зола и Мопасан продават романи и след като са постигнали литературния си
успех (в полето на високата литературност), се обръщат към мелодрамата (към
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масовата култура). Пазарът и жанрът позволяват това, дори го предпоставят, а
феноменът е социопрагматично мотивиран. Рецепцията конституира жанра – той се
оказва подвластен на социални и прагматични механизми, определящи авторовия
избор. Така се оказва, че и романът, и мелодрамата (днес телевизионния романтичен
филм или сериал) се подреждат в едно и също естетическо съредие.
Появата и утвърждаването на булевардния („индустриалния” – по Бурдийо) роман
(някога, в края на ХVІІІ – ХІХ век) предшества раждането и налагането на
мелодрамата и сериала (soap opera) в електронното медийно пространство (вече в
средата и втората половина на ХХ век). Впрочем мелодрами се пишат от времето на
Есхил. Но ние сме свикнали да свързваме жанра с телевизията, киното и неговия
сериален успех. Мелодрамата е приказка без край, опиум на щастието за публиката.
Официалната поява на този “незаконороден” (по думите на Дидро), жанр датира от
1800 г. и се съпровожда с опити за жанрово дефиниране на явлението: драма в проза,
героична комедия, драматизирана пантомима, мелотрагедия, тотален спектакъл (фр.
melodrame `a grand spectacle) и т. н. Тоест – той априори се обвързва с мащабността на
сюжета, с театралността, но и епичността – в телевизията постигната посредством
сериалността. Мелодрамата описва една драматична чудовищност (наричат я “жанрФранкенщайн”) посредством усложнеността на плана и ситуациите в тяхната
необичайна свързаност и неправдивост (Дидро). Тя възниква като народен театрален
жанр, съзнателно странящ от високата литературна традиция и изцяло импониращ на
масовия вкус, на интелектуалните и емоционални нагласи, интереси, усещания и в този
смисъл напълно покрива от функционална гледна точка рецептивното и естетическо
поле на електронните, а и на печатни медии

в съвременността. (Да не забравяме

бурния читателски успех отпреди 20-тина години на поредицата „31 забравени
любовни романа” на българския пазар!)
В началото мелодрамата не е част от официалната театрална практика

и това е

естествено: всеки нов жанр се нуждае от време, за да бъде постигнат консенсус около
неговото право на съществуване, а и принципно налагането на жанровете е продукт на
социално стечение на обстоятелствата (на движения от периферията към центъра и
обратно). Дидро я мисли като хипертрофиран вариант на новия жанр “буржоазна
драма”, където определено се чувства духът на епохата, сюжетът не е измислен, а звучи
правдиво, интригата е проста и близка до действителния живот. Дидро предрича успех
на новия жанр (защото, по думите на Волтер, всички жанрове в литературата са вече
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отдавна изчерпани и не е останало нищо велико за сътворяване), който притежава
“образен” стил и музикален израз , който изостря сетивата и поощрява добродетелите, а именно вкуса към реда и нравствеността. Казано от Дидро, може да бъде осмислено и
днес на фона на бума на сериали тип мелодрама в българския телевизионен ефир –
американски, латино, италиански, английски но и турски, и родни.
Текстът на мелодрамата се съполага спрямо обществените норми и идеологеми, които
налагат определен модел на правдоподобието през дадена епоха и за дадена публика.
Мелодрамата се вписва лесно сред останалите текстове в социалния контекст, като
някои от тях дори дублира. Тя запълва социални и екзистенциални празнини.
Съществува твърдение, че мълниеносното налагане и спешното именуване на
мелодрамата (буквално музикална драма, опера; още Бърнард Шоу в критическите си
работи прави подобни терминологични асоциации) като такава всъщност регистрира
нуждата от заместител на девалвиралото религиозно преживяване след 1789 г. На
мястото на отнетите илюзии идват нови. Тя е жанр, който не налага нови ценности, а
имитира утвърдените; не изкривява, а успокоява, “упойва” естетическото съзнание.
Културата на съвременния свят издига като поведенческа норма безстрастността,
престижът на иронията пък се свързва с нагласите на модерността – в кумир се
превръща спокойната сдържаност. Като регистрация на естествената реакция на
подобен дехуманизиран модел за свят се появява фундаменталният труд на Фройд “За
истериите”, в който знаменитият психиатър обяснява тези извънмерни психически
състояния като емоционални впечатления, ненамиращи изход извън нервния шок
(изразен в потрес, крясъци и плач, както и в ирационалните измерения на човешките
страхове - суеверието). Пак по Фройд: човешката душа търси истинския клапан за
освобождаване от напрежението (изтласкване) в изкуството; търси го в адекватна
негова формална проява. Оказва се, че катарзистичната функция на древната трагедия
днес поема именно мелодрамата - където чрез страх, състрадание и сълзи се достига до
очистване (по Аристотел).
Днес, в постмодерността липсват модели на писане – хегемони; липсва жанрова
йерархия и нормативни поетики. Смесват се форми, критерии и материали, а
смесицата от жанрове и омразата към жанровете е всъщност, според Женет, един от
жанровете. Днес, въобще, е опасно да се обяснява жанрът; още повече – да се вещае
смъртта му; самото откриване на жанра в дадена (театрална, кино- и литературна
творба) е акт на удоволствие, продукт на съспенс (учуда, неочакваност). В този дух –
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оказва се, че мелодрамата е “трагедия плюс още нещо”: нелогична и ирационална
трагедия (я нарича Уилям Арчър), която изразява важни свойства на човешката
природа, но не й достига зрелост. Но на кого ли му достига – на кой жанр и на коя
личност? Според естетическите предразсъдъци този жанр притежава качествата
инфантилност, примитивност, нарцистичност, параноичност; при богатството на
въображението не му достига интелект. В определен смисъл мелодрамата съответства в
по-голяма степен на действителността, отколкото натуралистичното изкуство (Бентли).
Особено на медийната действителност (бихме добавили), на която не са й чужди
развихреното параноично въображение, схематизмът и манипулативността на
изображенията - не само преувеличени, но и в свободно изразени чувства.
Мелодрамата предлага публично съпреживяване, колективна идентификация с време,
герои и съдби – едновременно близки и далечни на съответния хабитус (битийни
поведенчески модели и практики). И това е особено нужно на съвременния човек.
Жанрът мелодрама доброволно се е отказал (макар и не напълно) от престижните
пространства на театралната зала, за да хегемонизира медийното пространство,
подобно “локомотив на масовата култура” (Соарес де Суза). Това е жанр, затрогващ
публиката, масов, изпълняващ устойчиви стратегически функции:
-антикварно-реставраторски (спрямо мита за доброто старо време),
-четящи социалното през личното и емоционалното,
-осъществяващи пробив по отношение на универсалните човешки стойности,
неподвластни на времето и биологичните закони.
И тъй, мелодрамата има устойчиви позиции в емоционалната памет на зрителя и
читателя. Мелодрамата фантазира и хуманизира изобразявания от нея свят, като
съхранява драматургическата стойност и централност на персонажите като живи
човешки същества. Не напразно по повод на жанра Хосе Ортега-и-Гасет казва, че като
мелодрама може да се опише всяка творба в която все още може да се живее.
Останалите жанрове регистрират разпад на изобразявания свят. Високото изкуство
отрицава света. Мелодрамата и комедията обаче ползват устойчиви драматургични и
приказно-митологични похвати и “вярват” в жилавостта на човека, оцеляващ и
утвърждаващ се в света. Тези текстове се основават на традиционния драматургичен
мимесис: те подражават на живия живот и чувства, превръщат житейски драматични
казуси в драматургични, търсят реални и хиперболизирани измерения на социално-
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екзистенциалните конфликти (а те са актуални и вечни) – в един оптимистичен
вариант.
Съществува адекватност между мелодраматичните сюжети и хабитуалните жанрове
(битовите комуникативни ситуации и житейски сюжети – скандали, изневери, бракове
и раздели и т.н.). Героите в мелодрамата най-често играят роли, превъплъщават се,
оперират с клиширани жестове: на бягства от бита, на тържество на духа над
материята, на съдбовни кризи и конфликти, житейски обрати. Те изживяват себе си
страстно и контрастно; водят съзнателно опосредствано неестествено, неистово
съществуване. Оказва се, че изкуството е способно да изобразява живота такъв, какъвто
е, при това вповече: неистово, в невъзможна доза. Мелодрамата е наречена найизкуственият жанр, в който намират убежище персонажи, фатално поразени от
красивото и възвишеното (или от кича) до такава степен, че престават да бъдат – да
изглеждат – реални и плътни. Те обладават един, понякога ретро-патетичен или
декларативен романтико-патетичен клиширан езиков стил, който едновременно ги
привлича и отблъсква от познатото, от жизнения контекст. Приповдигнатостта,
патетиката се превръщат в норми: в изкуство, в социално поведение. Олитературяват се
социалното поведение и езикът. Оказва се, че мелодраматичните сюжети и картини –
особено сериално изобразените могат да изпълняват твърде интересни и активни
медийни, дори журналистически функции. Като реагират адекватно на актуални социокултурни сюжети и регистрират съответната културна менталност – а тя може да бъде
венецуелска, американска, турска, българска, хърватска, в зависимост от това дали
зрителят неотклонно следи „Трима братя три сестри”, „Доктор Хаус”, „Анатомията на
Грей”, „Листопад” или „Изборът на Лара”.
Сред обикнатите от мелодрамата похвати откриваме: съспенс и фентъзи, перипетии и
узнавания във фабулирането, ретроспективни, проспективни и ретардационни похвати,
съновидения, епичност и кинематографичност в разгръщането на пространния сюжет,
асоциативност и илюстративност, вътрешни монолози, лайтмотивна техника, ползване
на поетични метафори, цитати и клишета, преекспониране на баналното в конфликти и
ситуации, живи картини, алтернативни финали.
Едно от най-успешните постмодерни превъплъщения на жанра мелодрама е сапуненият
сериал. Той е рожба на телевизията (известна е историята с опосредстваното му,
превърнало се в метафорично, именуване – благодарение на рекламите за перилни
препарати, прекъсващи първите сериали) и като такъв телевизионен жанр, той твърде
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много прилича на своята създателка. Основен принцип на неговото производство и
рецепция е фабричният принцип на непрекъснатостта: отделната серия-епизод е
микрожанр в рамките на макрожанра сериал, съставен от десетки, стотици и хиляди
епизоди. Губи се смисълът, ако епизодът бъде отделен от цялото; той е сюжетнокомпозиционно неавтономен, непълноценен, неразбираем или в него нищо не се
случва. Така е например в “Дързост и красота” и в “Далас”, но не в “Ало, ало”, където
действа фарсовият композиционен принцип на ситкома или в “Убийства в Мидсамър”,
“Срещи с Джордан”, “Закон и ред”, където всяка отделна история е самостойна или
относително самостойна в рамките вече на една хипермакрожанрова структура на
етапи, наричани “сезони”. Такава е организацията на действието в професионалните
лекарски сериали “Спешно отделение”1,2 и пр. и „Анатомията на Грей” от 1 до 9 сезон;
в “Отдаденост”1,2,3; в криминалния “Октопод”1,2,3,4.
Става дума за макрожанровете сериали от различен тематичен, влияещ обаче върху
поетиката и композицията, клас: комедиен, криминален, полицейски, семеен,
исторически. В класическата мелодрама-сага (“Сага за Форсайтови”, “Богат, беден”)
обаче взаимообвързаността на микрожанрово ниво е ненакърнима. Относително
цялостна може да бъде в историческите (“Аз, Клавдий”, “Рим”), в криминалните
(“Бригада”, „Под прикритие”, „Комисар Монталбано”) сериали. А възможно е да
съществува само една повествователна рамка, организираща събитията в тяхната
еднотипност (така е в “Алф”, “Приятели”, “Сексът и градът”, “Али Макбийл”).
Зрителите идентифицират персонажите със съответните актьорски лица (което
предполага непрекъснатост на снимачния процес; подмяната е нежелателна, ако се
налага е добре да е краткотрайна) и са принудени да следят множество фабулни нишки
с често взаимоизключваща се логика на събитията (в противоречие с логиката на
жанра). И всичко това в името на непрекъснатостта на разказа, на приказката без край.
Умберто Еко определя мелодраматичните сюжети – а това с пълна сила можем да
отнесем като принцип въобще към сериалните платна - като предварително породени и
налагащи резултата. Те не раждат собствени метафори и митове, а се пресрещат с
готови, лесни, в смисъл взети отвън (всъщност от високото изкуство) формули, които
ги осмислят. Наистина - и в мелодрамите, и в професионалните сериали, и сериалите от
типа екшън, трилър, фентъзи, тийн (т.нар. юношенски, тийнейджърски сюжети) дори
чиклит (женска литература, сюжети, в които героите са жени, проблемите са
еманципантски, джендер) има и нагласени ситуации, и неефективност на преходите (от
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нещастие към щастие и обратно, за които още Аристотел говори). В тях има и
еднозначност на образните и езикови клишета, и неистовост на поведението и т. н.
В мелодрамата и телевизионния сериал естетическите и морално-етическите категории
функционират без полутонове и нюанси: там е въплътеното красиво и грозно, добро и
зло, правилно и неправилно, законно и незаконно, морално и неморално, враждебно и
френдли и пр. И точно в тази посока се наблюдават медийните злоупотреби – от една
страна с жанра, от друга с рецепцията, с чувствата и разума на публиката. В подобен
дух във времето на студената война и идеологическото противопоставяне на Европа (и
света), телевизионното кино реагира много чувствително на различията. В страните от
т.нар. Източен лагер особено популярни бяха сериалните съветски сюжети за Втората
световна война и за героизма на съветските разузнавачи (например „17 мига от
пролетта” и образът на Щирлиц); в западния свят се тиражираха филмите за Джеймс
Бонд. Тогава се ражда култът, модата, епохата в киното „Бонд”. А днес? Идеологически
най-важното изкуство продължава да бъде… киното. И се оказва, че Ленин е бил прав.
В мелодрамата и в телевизионния сериал – в телевизионното кино въобще, там където
и когато човек може от собствения си хол да „влезе” и бъде част от света, да се
идентифицира с нечия другост и да живее множество животи, всеки отделен човек
става непостижимо важен за ежеминутното съществуване на света – въпреки своята
преувеличена, шаржирана чувствителност и преиграна същност. Тези телевизионни
жанрове притежават успокоителната ефикасност да се справят с живота; сериозно,
всеотдайно,

пунктуално-мелодраматично-смешно-фантастично-или

героично-

авантюрно да имитират свят, при това доминиращ над реалното, побеждаващ реалиите.
Освен всичко друго това са жанрове, които най-съвестно изпълняват своите
канализиращи – охранителни спрямо традицията социални, идеологически, етически и
естетически функции.
Факт е, че медиите са сеизмограф на обществените вкусове, те се съобразяват и следват
механизмите на масово-културното мислене и светоусещ
Въпроси и задачи:
Кои са характеристиките на масовата култура? Избройте ги! Дайте конкретни
примери, спрямо които измервате и проявата на въпросните характеристики!
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Знаете ли какво се влага в метафората „булеварден” роман? Чели ли сте подобни
романи и какво мислите за тях?
Какво се влага в понятието „елитарна” култура? Вие как си го обяснявате? Имате ли
личен опит във възприемането на произведения на високата елитарна култура – книги,
филми, картини? Разкажете!
Известни ли са ви в момента провеждащи се медийни кампании, които имат за цел да
лансират четенето и книгата? Избройте ги! Вие участвате ли в тях? Разкажете!
Гледате ли сериали? Кои са предпочитаните от вас формати – фентъзи,
исторически, крими, екшън, мелодрама? Избройте заглавия, които са ви впечатлили?
Идентифицирате ли се с характерите и съдбите на героите? С кои? Защо? Кои са
характерните изобразителни похвати в изграждането на подобни картини?
Гледате ли ситкоми? Каква е познавателната и естетическата полза от подобни
формати? Разкажете и анализирайте!
Гледали ли сте телевизионни сериали за конспирация и разузнавачи? Мислите ли, че
вече им е минало времето? А на мафиотските филми? Мислите ли, че едните вече са
заменили – влезли са в рецептивната ниша на другите?
Как схващате определението „професионален” сериал? Могат ли подобни сериали да
имат сериозна и решаваща социална или дидактична функция? Има ли подобен сериал,
който да ви е развълнувал дотолкова, че да е формирал представите ви за света,
професионално да ви е ориентирал?
Определете жанрово и мотивирайте отговора си с примери от сюжетите на
следните телевизионни филми-сериали: ”Двама мъже и половина”, „Закон и ред”,
„Всички обичат Реймънд”, „Отчаяни съпруги”, „Приятели”, „Семейство Сопрано”,
„Досиетата Х”.
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2. Традиционни класически спектакли – театър, опера, концерт
Литературата, подобно на музиката, киното, театърът и изобразителното изкуство, са
традиционни изкуства, чиито жанрове, вече попаднали в мултимедийния обсег, се
превръщат в такива и рискуват да се изгубят, да потънат, да се размият
мултипродуктивно. Медиите отказват разкоша на индивидуалния човек да мечтае и
възпроизвежда сам своето познание и емоция за света – попаднал в топлите
индивидуални пространства на книгата, кино- или театралния салон, изложбената зала.
Вместо него – в електронните медии мечтаят други, друг конструира собствения ти
свят и представа за сюжетите – визуализирайки и аудио-зивизрайки ги. Медиите
интензифицират собствения ни свят и четене – т.е. възприемане на сюжетите от
изкуството. Смилат ги вместо нас, „съхранявайки ни” от по-трудното - вертикално
пътешествие в естетическите светове, което изисква мисловна енергия, воля, усилие –
именно посредством хоризонталното, бързо придвижване в хронотопите на добрата
стара литература, театър, кино, оперна, концертна или изложбена зала.
Действително и критико-хуманистичната, и футурологичната мисъл са склонни да
градят едно медийно бъдеще,

в което постепенно, но безвъзвратно ще отпадат

неинтерактивните линейни форми на разпръскване на информация от всякакъв тип –
както и на формите за развлечение. Вече няма да бъдем просто зрители, просто
читатели или слушатели – а активни съ-деятели в моделирането на художествената
творба. Интересна е прогнозата за масовото бъдеще на киното например, според която
ще се наложи масово системата на т. нар. домашно кино (собствен киносалон), а
комерсиалните обществени киносалони ще са принудени да въведат нови технологии:
системи за холографски прожекции, даващи възможност за колективни виртуални
преживявания, осмислящи битието на това масово изкуство. Подобни са перспективите
и пред театъра: интерактивност на спектакъла – игра, дописване, дорежисиране на
драматургичния материал на сцената. Пред операта като най-богатото на изразни
форми синтетично сценично изкуство и тъкмо поради това свръхконсервативно (та
всяка уважаваща себе си оперна постановка на италианска творба счита за
неприемливо, за проява на лош вкус, отказът от италианския текст, например, какво
остава за радикални експерименти?!) също стоят авангардни перспективи. В оперните
салони по света, дори и у нас вече се употребяват мултимедийни ефекти и
интерактивни сценични похвати – на електронно табло например, редом до сцената,
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върви в превод текстът на ариите. Оперни и концертни постановки, спектакли, записи,
отдавна са заели позиция на телевизионния екран (обикновено в специализирани
канали), в интернет пространството; дори и в реалните топли пространства на градския
екстериор – непосредствено до оперния театър, на електронни видеостени, за да се
осигурни максимален достъп до зрителя и обратно. Хипотезата е, че именно
интеракцията ще съхрани високите изкуства в бъдещето.
Театър
Първите театрални представления, за които има оставени доказателства, са
религиозните пиеси, свързани с Озирис и Изида преди повече от 2 хил. години пр.н.е. в
Египет. Тези истории се разиграват всяка година по време на фестивали, давайки по
този начин началото на дълготрайната връзка между театъра и религията. Театърът (от
гръцки θέατρον – озн. място за зрелища) е вид сценично изкуство, което се състои от
живо изиграване (поставяне) на сценарии или истории пред публика, при което се
използва съчетание от реч, жестове, музика, танц, звук и зрелище. В допълнение към
класическия диалог на сцената, който реално изнася действието, театърът може да се
види в музикална концепция - под формата на опера, балет, мимика, кабуки, китайска
опера, куклен театър и пантомима. В основата на драматичното действие стои
конфликт, чието разрешение или неразрешение провокира размисъл у публиката –
която присъства на живо в театралния салон и съпреживява съдбите на героите
(Аристотел нарича това състояние катарзис, пречистване). Това е и реалната цел на
театъра - да предизвика у зрителите катарзис.
Като всяко изкуство, той представлява покана за разговор, елемент от един безкраен
вселенски диалог. В самата природа на драматичното и на театъра като изкуство е
общуването, двупосочната размяна на информация и мнения – интеракцията. Древните
гърци превръщат театъра в изкуство, като дефинират жанровете на трагедията,
комедията и сатирата. Знаменити драматурзи от това време са Есхил, Софокъл,
Еврипид, които са наричани бащи на гръцката трагедия, а Аристофан — баща на
комедията. Техните драми се състоят от митологични персонажи, чиито роли са
изпълнявани само от мъже, отначало един, след това постепенно персонажите се
увеличават на двама и трима. Постановките се играят на открито, в амфитеатрални
сгради във форма на полукръг, а сцената в началото е лишена изобщо от декори. Покъсно театралното изкуство се усъвършенства, сцената се населва с декори и сложна
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сценична техника (такава е например божествената машина deus ex machine, която
смъква от височина към пода на сцената съответния актьор, изпълняващ ролята на
божеството), а героите са облечени в богати сценични костюми и покачени на
задължителните котурни (високи обувки с платформи, които им дават възможност да
бъдат забелязвани и от най-отдалечените места на публиката). Зрителите плачат, смеят
се, бурно аплодират… Представлението се превръща в приключение, защото понякога
е толкова продължително, че публиката престоява множество часове, запасена с храна
и напитки. В Гърция се провеждат ежегодни състезания между драматурзите, които,
подобно на спортистите, си съперничат за лавровия венец на славата. Изкуствата и
спортът са естествените хабитуални и игрови форми на колективен живот (той е
състезателен априори) на древните общества – старогръцкото сме свикнали да
възприемаме като еталон в това отношение. В преценката за качеството и на творбите,
и на спортните постижения, се взима предвид и мнението на публиката.
Първите театрални прояви в България са свързани с читалищата, които са център на
духовния и обществения живот у вас през Възраждането. Те са топлите медийни
пространства на възрожденския ни колективен живот. Първата театрална постановка е
представена в Шумен през август 1856 г. Това е комедията „Михал Мишкоед“ на Сава
Доброплодни, който по това време е учител в Шумен. През същата година читалището
в Лом организира театрално представление на мелодрамата „Многострадална
Геновева“, която е преведена-побългарена от Павел Тодоров (по пиесата „Геновева“ на
Кристоф фон Шмид). В ролята на Геновева играе Кръстю Пишурка. След
предствлението артистите са арестувани от турските власти. В романа на Иван Вазов
„Под игото“ (главата „Представлението”) е описана съвсем достоверната медийна –
разбирай театрална – картина на българския културен и театрален живот. Всичко – от
костюмите до реакциите на публиката – там е самата истина. Театралните сцени в
читалищата и училищата на поробените ни земи се превръщат в генерални
репетиционни зали на бъдещото Априлско въстание, а пиесите се използват като начин
за пръскане на информация и опасна бунтовна пропаганда. С актьорските си
превъплъщения са известни самият Ботев, както и повечето от апостолите и идеолозите
на възраждането и революцията ни.
Огромно значение за създаването и развитието на българския театър има Добри
Войников. Той е считан за основоположник на българския театър и пръв български
режисьор, който основава първата театрална трупа в Браила и в продължение на десет
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години дава представления пред българските емигранти в Румъния. Негови театрални
постановки са представяни дори на сцената на Националния театър в Букурещ.
Комедията му „Криворазбраната цивилизация“ се счита за най-добрата комедия до края
на XIX век. Популярна творба става и “Иванко – убиецът на Асеня” от Васил Друмев.
Българският театър е рожба на Възраждането, но професионалният театър в България
се формира след Освобождението. През 1883 година е създадена Пловдивската
любителска трупа, която постепенно се оформя в театър „Основа“ (1888 г.). През 1904
г. драматичната трупа „Сълза и смях" поставя основите на Български народен театър, с
което се слага началото на професионалния театър в България.
В ХХ век драмата и театърът преживяват разнообразни театрално-сценични
експерименти, а във втората половина театърът не остава безразличен към масовите
рецептивни възможности на телевизионния екран. Ражда се жанрът „телевизионен
театър”, впрочем, последовател на непосредствено възникналата тенденция да се
изпълняват пиеси в радиоефира (радиотеатър).
Електронните медии дават много за популяризирането на това древно изкуство, но пък
му отнемат най-значимото предимство – катарзиса, съпреживяването на живо, в тъмния
театрален салон. Уникалността на театралната постановка на телевизионния екран не
съществува. При радиотеатъра – още повече – зрителят се превръща в слушател,
активизират се сетивата му да си представя-възприемайки, вместо да гледасъпреживявайки. Английският кралски Шекспиров театър ползва престижната „сцена”
на телевизията на ББС. В течение на десетилетия (до към началото на 90-те на ХХ век –
а днес тази традиция е заличена) култови български постановки в рубриката
„Телевизионен театър” зрителите на Българската национална телевизия гледат в
изпълнение на легендарни български актьори и режисьори. В златния фонд на
българската национална телевизия днес се пазят съхранени записи с автентичните лица
и гласове на легендите на българския театър (Мила Павлова, Леда Тасева, Апостол
Карамитев и пр., а сред телевизионните театрални режисьори се отличават Асен
Траянов, Вили Цанков, Младен Киселов, Леон Даниел). Те остават обезсмъртени,
благодарение на телевизията.
Куклен театър
Кукленият театър е театър, в който действащите лица са кукли. Марионетката (кукла на
конци, за която се счита, че се появява в Европа едва по време на Ренесанса) е една от
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многото разновидности кукли, използвани в този вид театър (чиито архаични традиции
отвеждат към източните практики на култови, впоследствие – куклени спектакли).
Актьорите се наричат кукловоди и обикновено са скрити от зрителите, но при
определени обстоятелства могат да се видят и в цял ръст. Някои от тях са разположени
над нивото на сцената, докато други са под нейното ниво. Най-често са скрити от
зрителите посредством завеса или някакъв друг театрален декор. Куклите се управляват
с помощта на пръчки, конци, електронни устройства или пък се надяват на ръката.
Някои от куклите са малки, докато други са с човешки ръст. Направени са от дърво,
текстил, хартия а днес – от синтетични материали. Някои са плоски или ръкавични (тип
петрушки), докато други са обемни. Куклите са свързани и с редица езически обреди.
Кукленият театър е много стар, възниква по различно време в различните страни, но е
известен още от древността в страните на Азия (Япония и Китай, Турция и Близкия
Изток). Кукленият театър е специфично изкуство и представлява съвкупност от много
самобитни особености. Днес куклените театри и куклените постановки са предимно за
деца. В тях винаги се разказва някаква история, най-често взета от народни приказки и
адаптирана. Кукленият театър е изключително продуктивна и адаптивна спрямо новите
електронни медии форма. Легендарен куклен спектакъл за деца, вече повече от 4
десетилетия предлага рубриката „Лека нощ, деца” по БНТ. Със знаменитата кукла Педя
човек Лакът Брада, озвучавана от Слава Рачева израстват поколения български деца.
Кукленият театър превъзходно се трансформира в нежурналистически, игрови, но с
очевиден социален коментарен патос и корективни функции – такива са рисуваните,
куклени и смесени куклено-игрални ток-шоу формати в политическия дискурс –
политическото куклено шоу (за което ще стане дума по-подробно в следващия
параграф).
Опера
Операта е музикална драма. Тя е вид изкуство, при което певци и музиканти
представят драматично произведение, съчетавайки текст, наричан либрето с музика и
хореография, с декоративната стилистика на сценичното пространство. Операта е част
от престижната традиция на западната класическа музика. Тя включва много елементи
на драматичния театър като актьорска игра, декори и костюми, танци. Представленията
обикновено се провеждат в предназначени специално за тази цел оперни театри в
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акомпанимента на оркестър (филхармония) или по-малък музикален ансамбъл
(симфониета).
Операта възниква в Италия в самия край на 16 век и скоро се разпространява в
останалата част от Западна Европа. През 18 век италианската опера доминира в цяла
Европа, с изключение на Франция, привличайки много чужди композитори. Опера
сериа е най-престижната форма на италианската опера до средата на века. Днес найавторитетната фигура в операта от края на 18 век е Волфганг Амадеус Моцарт, който
започва кариерата си със сериозни драматични опери (опера сериа), но е най-известен
със своите италиански комични опери (опера-буфо). Началото на 19 век е свързано с
възхода на стила на хубавото пеене (белканто) с работите на популярни и днес
композитори като Джоакино Росини, Гаетано Доницети и Винченцо Белини. Средата и
втората половина на 19 век е златният век на операта, доминиран от Рихард Вагнер в
Германия и Джузепе Верди в Италия, Бизе във Франция, Чайковски, Глинка и
Мусоргски в Русия, Сметана – в Чехия. През този период възникват и самостоятелни
оперни традиции в Централна и Източна Европа, най-вече в Русия и Чехия. Операта
запазва популярността си и през периода на веризма в Италия и съвременната френска
опера до Джакомо Пучини и Рихард Щраус в началото на 20 век. Развитието на операта
през 20 век е свързано с множество експерименти с модерни стилове, като атоналност и
сериализъм, неокласицизъм и минимализъм. С появата на звукозаписната техника
оперната музика става достъпна до по-широка публика от посетителите на оперните
театри. Благодарение на звукозаписа днес можем да чуем, макар и с твърде несъвършен
саунд изпълненията на митичните певци на белканто Бениамино Джили, Енрико
Карузо, Мария Калас и др. Калас, впрочем, остава обезсмъртена и в киното – чрез
гранзиозните оперни кино-спектакли на режисьора Франко Дзефирели.
Операта започва да се изпълнява по радиото и телевизията и дори да се пише
специално за тези медии. Впрочем, операта възкресява природата на древния театър,
защото хоровите части в древногръцките драми, а може би и всички роли, в
действителност първоначално са се пеели. Така операта е разглеждана от тях като
възстановяване на една изгубена антична традиция. Големите оперни фестивали по
света днес са тези топли специализирани оперни медии, които събират милионна
публика. Така всички мрачни пророчества относно смъртта на класическите сценични
жанрове, на жанровете на високото изкуство се оказват твърде преувеличени. Операта е
твърде скъпо и престижно изкуство, което действително се разва на световен интерес –

160

не напразно се говори за „оперна индустрия”. Сред най-популярните и престижни
оперни форуми в света са: Вагнеровият фестивал в Байройт, фестивалът Арена ди
Верона в Италия, Верона; Фестивалът в Берген, Норвегия, Фестивалът в Дорсет; в
Оранж и пр. Дълги години България се слави като родината на гениалните български
оперни гласове. Сред тях са Борис Христов, Николай Гяуров, Гена Димитрова, Райна
Кабаиванска, Анна Томова Синтова и пр. Днес, сред най-добрите сопранови женски
гласове в света е Александрина Пендачанска. Операта се радва на популярност и в
България, затова и днес се провеждат се няколко престижни родни оперни фестивала,
сред които: Сцена на вековете във Велико Търново; Опера в парка в София, Верди
Фестивал в Пловдив; фестивалите и постановките в рамките на Софийски музикални
седмици, Варненско лято, Мартенски музикални дни – Русе и пр. Днес операта е твърде
рядък гост на българските телевизионни екрани, съществуват обаче специализирани
телевизионни канали от типа на Unitel klasika, Mezzo, в БНР поколения наред слушат и
се образоват в този жанр посредством дългогодишните формати „В света на операта”,
„Алегро виваче”, „Новини по ноти”.
Музикален театър
Музикалният театър, наричан още мюзикъл е вид сценично изкуство, възникнало през
ХХ век. В него са комбинирани елементи на музикални изпълнения, танци и диалог.
Музиката в един мюзикъл варира от джаза до поп или дори класическа музика. Текстът
се нарича либрето. Актьорският състав се подбира по критерии като актьорско
майсторство, вокални данни, пластичност и фотогеничност. В Америка Джордж
Гершуин спомага жанрът да се развие неимоверно - той го издига на равнище, което го
превръща в художествен феномен благодарение на лесните за възприемане и запомняне
мелодии. Съвременна оперна класика днес е Гершуиновата опера „Порги и Бес” (в
изпълнение на знаменитата ария „Лятно време” познаваме, благодарение естествено на
радиото, но и на интернет, титаните в джаза Елла Фицджералд и Луис Армстронг),
която представлява блестяща смесица от джаз, негърски традиционни интонации и
ритми, както и класическа симфонична музика.
Понякога музикалният театър е направен по литературен сюжет, а друг път има
оригинален сценарий. Както впрочем това се случва и с оперното либрето. Най-често
мюзикълите се изпълняват без прекъсване. Изградени са като едночастни спектакли, в
които разговорната реч се съчетава с песните, танците и с кратките инструментални
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интермедии (това са музикални отстъпления между отделните сюжетни части).
Обикновено мюзикълите са решени с встъпителна част, наречена увертюра (също както
в операта). Отделните номера на мюзикъла най-често представляват завършени песни,
групирани в малки цикли. Срещат се и по-широко разгърнати заключителни части.
Едни от най-популярните театри, в които се представят такива постановки, се намират
в Ню Йорк на Бродуей и в Лондон - в Уест енд. Емблематичен пример за мюзикъл е
„Котките“, по либрето на Т.С. Елиът и музика на Ендрю Лойд Уебър, който от 1981 г.
до днес не слиза от афишите по цял свят. Други световноизвестни мюзикъли са
„Уестсайдска история“ на Ленард Бърнстейн, „Фантомът от операта“ на Ендрю Лойд
Уебър, „Продуцентите“ по Мел Брукс и други.
Рок-операта е жанровата реплика на класическия мюзикъл от 60-те години насам. Тя
развива традициите на рок музиката (прогресив рока), съчетана с възможностите на
симфоничната творба, с мотиви от класиката и предкласиката. Употребата на хор и
оркестър се оказва по-обичайна за съвременния прогресив рок. В дълги композиции
(парчета от порядъка на 20 минути) се откриват множество заплетени мелодии и
хармонии; напомнят и се описват като „епопеи” и могат да се приемат за реплика към
стила на класическата музика. Известни глупи, които правят такава музика, са Ръш,
Дженезис, Джетро Тъл, Йес и др. С навлизането на CD-форма̀та и относителното
поевтиняване на разходите за запис и издаване на музикален албум, съвременният
прогресив рок и рок операта се развиват като жанрови форми и тяхната популярност
расте. Това е естествено, тъй като прекомерно дългите композиции са трудни за обхват
в класическия концертен формат. Текстовете на отделните „парчета” – песни или арии
– в рок операта представляват сложни и понякога трудно разбираеми алегорични
разкази, свързани с фантастиката, фентъзи, историята, религията, душевните болести,
войната. Рядко песните на прогресив рока третират теми като любов и секс (Джетро
Тъл са изключение от това правило), още по-рядко интерпретират мелодраматичните
оперни и музикално-театрални сюжети, а практически никога не се засягат
популярните за други стилове теми. Повечето прогресив групи рядко отправят
директни политически послания, предпочитайки да изразяват посланията си,
поставяйки проблема във въображаема или алегорична среда. Същевременно обаче,
групите от течението „рок в опозиция” (поставяно като част от прогресив рока) не
рядко използват изключително директен политически език. Техните творби изпълняват
нерядко политически, дори журналистически послания – съответно и функции.
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Концептуалните албуми и постановки на групи от прогресив рока донякъде
наподобяват театрална пиеса или опера, поради което често тази албуми са наричат рок
опери. Въпреки, че обикновено Дъ Ху не се включват сред групите изпълняващи
прогресив рок, първите рок опери са всъщност техни. И още – това са групи като
Енимъл, Муди Блуус, Дрийм Тиътър, Пинк Флойд – а техният албум „Стената” се
счита, че има съвсем пряко отношение към настроенията в Източна Европа и падането
на берлинската стена през 1989 г. Рок опери могат да се гледат и слушат както във вид
на еднократен запис, така и

- на постоянно действащо, многократно поставяно

представление с постоянен или променящ се изпълнителски състав. Често известни
солисти на групи се канят за изпълнители на главни роли в рок оперите и те партнират
на известни класически солисти. Наличието на роли и сюжет отличава рок операта от
обикновения концептуален рок албум – така „Исус Христос Суперзвезда” на Уебър се
отличава съществено от „Стената” на Флойд. Силно повлияни от еталона – рок опера –
са прочути музикални филми като „Коса”, „Ах, този джаз” и др. Известно е
гражданското поведение и активното участие на рок музиканти и творци в областта на
рок операта и прогресив рока в политическия и обществения живот на света – такова е
например участието на Роджър Уотърс (китарист на Пинк Флойд), включително и с
последния му албум (2013) в граждански и благотворителни акции защитаващи
европейската идея и просперитета на бедните страни.

Въпроси и задачи:
Гледали ли сте телевизионни театрални спектакли? Назовете имена на драматурзи и
режисьори, заглавия, актьори – разкажете и коментирайте! А чели ли сте пиесите,
които сте гледали? Гледали ли сте ги, поставени на сцена? Очертайте рецептивните
различия на двата типа текстове!
Познавате ли лично оперното изкуство, кои заглавия можете да посочите и
коментирате? Какво знаете за българската оперна слава?
Гледайте игралния биографичен музикален филм „Калас завинаги” (2002, реж. Ф.
Дзефирели, в гл.роли: Фани Ардан, Джеръми Айрънс)! Как мислите, кое провокира
Дзефирели след толкова години да се върне към сюжета Калас и към амбициите да
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превръща операта в кино? Какво постига филмовият образ, обсебил оперния
персонаж и сюжет?
Гледайте култовите филми „Коса”(1979, реж. М. Форман) и „Ах, този джаз” (1979,
реж. Боб Фос)! Открийте характерните похвати и изразни средства за музикалния
спектакъл и за рок операта? Какви реални събития интерпретират техните
сюжети?
Ходили ли сте на куклен театър като деца? А днес бихте ли го направили? Познавате
ли практиката на кукленото политическо шоу на българския телевизионен екран?
Разкажете!
Прослушайте изпълнения от култовия албум „Стената” на Пинк Флойд! Запознайте
се

с

текстовете

на

песните.

Проучете

информация

около

внасянето

и

популяризирането на музиката на Флойд в България – преди и след тоталитаризма.
Какво знаете за събитията около построяването и впоследствие рухването на
Берлинската стена? Разгледайте архивни записи от демонтажа на стената!
Дайте други примери от рок творчеството, които доказват ангажирания характер
на този тип музика и изкуство! Изберете текстове на песни на Бийтълс, Юръп, У Ту
и пр.
Знаете ли, че в университетите по света има академична дисциплина „Музикална
журналистика”? Знаете ли с какво се занимава точно тя?

3.

Телевизионни сценични спектакли:

а) Модерни и постмодерни спектакли – вариете, мюзикъл, джемсешън, музикални
и художествени клипове – аудио и видео. Саундтрак, кавър, римейк, трейлър
Вариете/ кабаре
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Този жанр, популярен още под имената music-hall; variety show, притежава имиджа на
вестител на модерната епоха. Той датира от 1880 година – времето на индустриалната
революция в Америка. Наричат го още театър-водевил, в неговата разнородна
жанровост личи опитът да се излезе от претенциозните представи за сценичното
изкуство като елитарно. Водевилът, мюзикхолът – това е изкуство за народния вкус,
което понякога преекспонира с пищността си и лекомисленото, буфонадното,
вакханалното, безсъзнателното отношение към реалния свят. Дали е така?
Вариетето е и увеселително заведение със сцена, на която се изнася разнообразна
програма, изпълнена от артисти, певци, танцьори и др. Вариетето се провежда на точно
определени места – специални вариететни театри, привлича всички за вълнуващи
забавления със своята невероятна архитектура, ексклузивни цветове и необикновен
интериор. След 1849 година операта постепенно се отделя като елитарен клас, достъпен
само за горните слове на обществото, а средната и работническата класа се забавлява
във вариететата и мюзикхолите на големите западни градове. Такъв масов подклас се
оказва, че е и оперетата като разновидност на музикалния театър. Известно е, че
оперетите на Жак Офенбах („Хубавата Елена”, „Орфей в ада” и др.) са скандализирали
както консервативния аристократичен вкус и нрави, така и лицемерно-парвенюшите
порядки на буржоазията, която иначе искрено се забавлява с плебеите, но формално не
приема скандалния за времето танц кан-кан, който се танцува съвсем … без бельо.
Кабарето (на френски: cabaret) е неголямо развлекателно заведение с лека
художествена програма от песни, едноактни пиеси, скечове, танцови номера, водени от
конферансие. Възниква във Франция. Първото кабаре „Черна котка” (Le chat noir ) е
основано от Родолф Салис на улица „Монмартър“ в Париж през 1881 г. и оттогава до
днес предизвикателното наименование се превръща в нарицателно за нощни заведения
с тъмна слава. Известни са днес парижките кабаретни театри на „Лидо” по Шан`з
Елизе. За най-известно обаче се счита друго парижко кабаре - „Мулен Руж“.
Прословутата „Червена мелница” се оказва вдъхновяващо ателие за немалко модерни и
авангардни творци, артисти, интелигенция от началото на века. И до днес това място е
съхранило очарованието и славата си на престижно нощно развлекателно пространство,
където се твори истинско изкуство. А някога – скандално и съзнателно се е
провокирало общественото мнение и вкус и при това твърде оправдано. Защото
принципно кабарето като жанрова форма предполага освен свободно общуване с
неконвенционалното модерно, народно и едновременно авангардно изкуство (джаза,
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суинга, фокстрота и пр.) и със… свободната любов. Изобщо „съмнителните” в морално
отношение институции, каквито са музикалните театри, независимо дали съхраняват
конвенционалната зала, завеса и сцена, щрайх и оркестрина (както оперетата,
мюзикхола) или напротив – разчупват пространствата и дистанциите подреждайки
около кръгли маси (където при това се консумира алкохол), т.е. в неформален порядък
публиката и доближавайки оркестъра и артистите неимоверно физически близко до нея
– се превръщат в прогресивни територии на свободния дух. Показателни в това
отношение са култовите филмови шедьоври: „Мулен Руж” с участието на Никол
Кидман и носителят на 8 Оскара от началото на 80-те филм „Кабаре” на Боб Фос с
участието на Лайза Минели.
Любопитен е фактът колко актуални в епохата на социализма са жанровете кабаревариете в телевизионния празничен формат по единствената тогава българска
национална телевизия. Но така е и във всички останали соц-телевизии. Митичният
балет на телевизията на ГДР (с програмата „Шарено котле”), джаз-балетът, вариетето
(особено циркът) и постановките на Съветската телевизия Останкино; форматите на
Евровизия, решени като вариете; програмите на чехословашката и унгарската
телевизии, особено кубинското вариете „Тропикана” са популярни далеч отвъд
географските и държавните граници и демонстрират една необичайна „разпусната”
веселост в иначе твърде скучновато-сериозния „моралистичен” дискурс на масовата
култура в т.нар. Източен блок. Еротиката и порното са забранени, а кабарето и
вариетето процъфтяват! Какво е това? Съзнателно отпускане на клапана на
напрежението у публиката? Демонстрация на излишек от жизнерадост и оптимизъм,
напредничавост в мисленето и поведението (о-западнено)? Защото култът към джаза и
забавната музика е именно такъв признак! Или пък става въпрос за лицемерната завеса
на „напредничавостта”, демонстрация на фалшивата освободеност и веселие на хората
в „по-добрия” обществен строй? Изключително популярен е джазът и вариетето
например в съветската епоха на сталинизма, по-късно – в брежневизма…
Оказва се, че проблемът с генезиса и популярността на този тип изкуство, на тези
жанрови форми в ерата на тоталитаризма, но и в свободните модерни времена, няма
толкова очевидно решение. Той е свързан с рецептивните заложби на публиката, но и с
финансовите възможности да се осигури ниво на подобен род изкуство ”за масите”
(уви, твърде скъпо), което да противодейства на „опасната” рок музика? Очевидно
става дума и за осигуряване (поради недоимък на хляб) на зрелища за публиката?
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Градене на фалшив благоденстващ имидж на национални култури, които печелят
милиони долари - каквато е например кубинската „Тропикана”, нейните спектакли се
играят навсякъде по света и носят нечувани приходи на бедната Кубинска държава, а
артистите й припадат от глад зад кулисите, иначе облечени в скъпи костюми и
безметежно усмихнати в своята карибска пищност и екзотична красота.
Не толкова пищни, далеч по-маломащабни като размах, блясък, пайети и пера, с твърде
по-ограничен, но все пак биг-бенд състав на живия оркестър (под диригентската палка
на митичния Вили Казасян), новогодишните родни мюзикхоли си позволяват да
помечтаят за светлините на света отвъд желязната завеса. За малко, по един път в
годината… И понеже са фаворити на публиката и на властта, техните творци си
позволят Езоповия „лукс” да поговорят и да се пошегуват твърде сериозно с пороците,
дори уродливите черти на обществото, в което живеем. В скечовете на сценаристите на
Хачо Бояджиев се нареждат редом до фолклорните герои и типажи - нашенци „а ла
Чудомир”, глупаци и наивници, но и Радичковите ексцентрици… и героите на времето
– бюрократът и партийният другар, еснафката, отрочетата на зараждащото се
консумативно, но лицемерно за да си го признае общество, борците на т.нар. „голяма и
малка правда”, неп-манът, измамникът, крадецът на дребно, дребнавата алчна душица,
която лъже държавата, че работи, съответно – държавата го лъже, че му плаща (култов
тоталитарен виц), дори ухото на службите, черноборсаджията и трафикантът
(включително на наркотици!). Днес се дивим на безразсъдната храброст и отчаяна
безпардонност на тези творци, които на практика са истински дисиденти, не напразно
любимци на народа: Димитър Манчев, Георги Парцалев, Георги Анастасов, особено
Тодор Колев. Те са си позволявали абсолютна свобода на словото - не напразно това се
случва в новогодишните програми, когато публиката масово е пред екраните на
единствената телевизия и това е съвършената трибуна на опасното, скрито зад маската
на клоунадата слово - във време на мракобесна цензура. Днес наследници на тези
жанрове – по-малко на традицията на Езоповия език, обяснимо останала вече в
историческото минало – са телевизионните вариететни-музикални шоупрограми от
порядъка на бившето „Каналето”, настоящите „Шоуто на Слави”, „Комиците”, „Шоуто
на канала”, „Аламинут”. За тях ще стане дума по-нататък – в параграфа, посветен на
форматите на „шоу”то. И съвсем обяснимо – тези предавания се отклоняват от
класическата вариететна схема (повече музика и танци, скечовете са между другото) и
залагат на ток-формата. В тях разбираемо (времето и рецепцията го налагат)
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преобладават скечовете, анекдотите, пластичната сценографска, но преимуществено
вербална постановка. Сценариите им разчитат на живото слово.
Джемсешън
Миксирането като похват на смесване на жанрови конвенции и течения в музиката
провокира раждането на нови еклектични явления: рок-фолк-класик в музиката, както и
раждането на нови мегажанрове от този процес.

При джемсешъна става дума не

хибридизиране, а наслагване и механично проникване на отделни разнообразни
изпълнения (музикални) и вписването им в един общ порядък – музикален „спектакъл”.
Джемсешънът е концептуално изпълнение, което привидно разчита на случайността,
уникалността, различността.
-Джемсешън (jam-session) буквално означава удоволствие от сбирката; събиране,
музикална среща с импровизации; залагаща на спонтанността на формите.
Сродни негови формати са:
-хепънингът (happening – букв. щастливо събитие, празник, радост от срещата; масово
празненство на открито, представление от сюжето-логически несвързани
помежду си епизоди, разигравани често и с участие на зрителите);
-пърформансът и инсталацията (performanse – определят го като модерен стил, а
всъщност се превръща във форма, в мега-жанр в постмодерното театрално или
изобразително изкуство, разчитащ на наличието на готов текст плюс
импровизация – драматургията се дописва, а режисурата досътворява текста
пред очите на зрителя; картината се рисува или дорисува пред публиката;
понякога тя може да се превърне в деен участник-съавтор в този процес).
Джемсешън означава импровизация на живо, надсвирване; никога не се знае точно кой
ще участва и как именно ще се включи, по какъв начин – в това е и рискът, но и
постмодерната свобода на жанра. В джаза понятието “джем сешън” обозначава
момента, когато музиканти от различни състави се събират да свирят и пеят заедно,
обикновено в края или след на концерта. Легендарни джаз формации в близкото
минало са оркестърът на Леа Иванова и Еди Казасян, Биг бенда на Вили Казасян,
„Джаз фокус 65” на Милчо Левиев, „Бели, зелени, червени” на Симеон Щерев и др.
Изключително популярни и на значимо ниво в момента са българските джаз-банди
„Акага” на Красимир Куртев, „Акустична версия” на Христо Йоцов, Биг Бенда на
Националното радио под диригентството на Антони Дончев и др. Като мястото може да
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бъде концертната зала или стадионът, улицата, в обособени клубни пространства,
клубовете или вариететата. Обикновено джаз-фестивалите предполагат задължително
подобни публично-творчески миксове в продължения. Постмодерната реторика на
джемсешъна разчита на априорната незавършеност на всеки (музикален) текст –
разбирай музикален спектакъл. Популярни и значими са джазфестивалите във Виена, в
Монтрьо; в България подобни събития се случват в София („Джаз уиик”), джазфестивалите в Пловдив и Хасково, най-големият и скъпият български джазфест- Банско
и най-старият – Варненският джазфест. Също и най-младият -„Дикси-джаз фест”Велико Търново.
В

театрално-сценичните

спектакли

джемсешъни

(разчита

се

на

вербалната

буквализация „джем”- малмалад, мешавица) скечовете, сценките и диалозите се
редуват с моноизпълнения, импресии и пантомима, игра без думи, рисуване и танци на
живо под съпровод на миксирана музика – запис плюс задължителни изпълнения на
живо, на сцената. Ако се случва в театрален салон, задължително на сцената има роял и
пианист, който импровизира между номерата.

Известни и много награждавани в

близкото минало (90-те години, началото на ХХІ век) са телевизионните, но
продължили в поредица издания (сезони) на театрална сцена спектакли от поредицата
“Мармалад” (в “Сълза и смях”) и “Улицата” на ресижьора и сценариста Теди Москов.
Тук става дума именно за взаимодействие на жанрови форми, обединени от обща
концепция – диалог, музикална пиеса, скеч, танц, анекдот, монолог, ревю, пантомима,
пародия и др. Сценичната реализация на “Мармалад” (за разлика от телевизионната
поредица “Улицата”) предлага възможност за допълнително взаимодействие и
преливане на по-сложно ниво на мегажанрови форми – от джемсешън към пърформанс.
Това се случва например в решението на финалите на „Мармалад” – 1, 2,3 - при които
публиката се включва в рисуването с акварели върху огромно бяло платно на сцената,
подсказва концепцията на актьора-художник с аплодисментите си, получава се нещо
като сценичен пленер на живо. В подобен джемсешън-пърформънс формат – т.е. в
голяма степен разчитащ на импровизацията на сценичните решения, е и форматът на
новите спектакли – отново на Теди Москов („Недоразбраната цивизилация”),
спектаклите на Камен Донев („Възгледите на един учител за народното творчество” и
др.), поредиците „уан мен шоу” на покойния вече Тодор Колев (последното е със
заглавие „100 години Тодор Колев”) и пр. Във вид на своеобразен-сешън-пърформанс е
решена втората част на култовия спектакъл “Ножица-трепач” на Ивайло Христов (в
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“Театъра на армията”), където зрителите активно се включват със собствените си
наблюдения, заключения и конкретни мнения в криминалното разследване на сцената,
а в зависимост от броя на гласувалите се прави и финалът, публиката решава кой е
убиецът (вариантите са 5) и по този начин, всеки път различно се „дописва” пиесата.
Впрочем, превръщането на един спектакъл в пърформанс само в общи линии е
предвидимо – поради решаващата роля на импровизацията и степента на
интерактивност (в отношенията текст-изпълнители-публика-режисьор). Нерядко,
разбира се, в дискурса на подобни формати зазвучава фалшът, ниския вкус,
хипертрофирането на посланията, с една дума – чалгата. Това обаче са рисковете от
всяко подобно изпълнение „на живо”.
Нерядко медиите грубо манипулират и направляват процесите в изкуството и
попкултурата: симптоматичен е случаят с налагането на жанровия хибрид „чалга” (в
чисто музикално поп-изпълнителския й вариант, впоследствие – и в сценичнотеатралния й, в сюжетния й порядък) в зората й (втората половина на 80-те – 90-те
години) като нова, органична, балканска попкултура. Големият естетически грях на
медиите е, че именно те поддържат този имидж.
Понякога медиите действат като плесница върху обществения вкус, нанасяйки
непоправими или поне дълготрайни вреди върху усета и критериите за красиво в
публиката, подменяйки ценностите, действайки според комерсиалните принципи,
налагайки субкултурата (и противопоставяйки я на контракултурата, която иначе е
алтернативна) вместо доминантната култура в обществото. В други случаи пък точно
медиите провокират случването на новите, постмодерни мегажанрови продукти като:
-хепънинг или пърформанс, често провокиращи вербални и невербални речеви актове;
-жанрове като пародиен репортаж, интервю, фичър, имащи пряко отношение към
социално-политическата и културната реалност.
Медиите са тези, които най-авторитетно - което не означава непременно – найадекватно, прецизно и качествено оценностяват определен арт-продукт като бестселър,
което означава интересен, нашумял, най-добре продаваем, печеливш. В нашия роден
случай – телевизионният опит и блестящите сценично-вариететни попадения събуждат
за живот възрожденската ни класика в разнообразни жанрови вариации. Класически
мюзикхол: „Криворазбраната цивилизация” на Войников по Хачо Бояджиев (адаптация
и режисура). И отново Войниковата, но „недоразбрана” цивилизация, публицистично
миксирана и пърформънсово интерпретирана-разиграна по Теди Москов. Това се
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случва на театралната сцена, след това се пренася на телевизионния екран. Телевизията
като медия е в състояние да събуди за живот, при това публицистичен – позабравени,
струващи ни се поовехтели, всъщност – безкрайно актуални текстове на класиката ни.
Алън Суингууд говори за масово общество и идеология на масовата култура. Според
него същинската идеология е мит, защото само чрез културата човек може да утвърди
хуманизма си, волята и стремежа си към свобода и достойнство. А социализацията на
новите членове на обществото, младите, се извършва чрез медиите. Даваме жанрови
примери именно с най-фрапиращите случаи на подобна социализация – джемсешън и
пърформънс – защото те звучат най-„младежки”смело,

неконвенционално, но и

свръхкомпромисно от жанрова гледна точка, неподлежащи на естетически елитарни
предразсъдъци… Тези творби ни напомнят и за други подобни „формати” - всеки в
младостта си е участвал поне в един училищен спектакъл – пиеска, диалози и
импровизации, осмиващи ученическите неволи и битието на тийнейджъра. Какво друго
ако не джемсешън и пърформънс (колкото и наивен и първичен да е той)
представляват те? Ето една постмодерна жанрова форма, която таи древна културна
памет – още от античните диалози, та през възрожденските училищни и театралносценични диалози. Днес телевизионното шоу и вариете ги ползва преимуществено, за
да изкаже кратко всеизвестни истини за недъзите и недостатъците на света, в който
живеем. При това го прави тържествено, празнично-клоунадно, пищно и богато – за
това допринася живата музика и танците. Тези форми, покрай пищната си оперетъчна и
концертна зрелищност умеят да разказват и разиграват вицовете и анекдотите на
съществуването ни. Какво друго е това ако не триумф на ниската, масовата, още повече
ъндърграунд културата, флиртуваща обаче плътно с „изкуствената” и престижна маска
на класиката – на кабарето, вариетето и мюзикхола? При това натоварена със
социокритични функции.
Доколко са естествени и допустими, възможни и необходими са процесите на налагане
на една култура над друга или на проникване между културите, видовете, жанровете,
стиловете? Какво представлява процеса на макдонализация на културата, как в нея
работят същите закони и правила, валидни за медиите - т. нар. принцип на фабриката,
описан от Дуайт Макдоналд и Валтер Бенямин? Как действат в целия този процес
агентите на социализацията (и ресоциализацията): семейство, училище, институции,
приятели, масмедии – телевизия, кино, театър (симптоматична е в случая градацията
им!) и не са ли всъщност именно те, последните, на първо място?
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Медиите са по-скоро склонни да пригодят субкултурите в рамките на доминантната, за
да запазят консенсуса и плурализма в обществото (това е т. нар. процес на
рекуперация), но не е ли това всъщност заличаване на същинската култура,
обезличаване и обеззначаване на нейните ценности? Факт е, че контракултурата
например е яростен противник на субкултурните “изпитания” пред съвременния човек;
тя също е алтернативна, но добива конкретна политическа или идеологическа форма,
предлага радикални (демократични) промени в обществото, има важни символни
елементи, посредством които въздейства върху и формира обществено мнение (нещо,
което субкултурата няма амбиции да притежава и да бъде). Тя благоприятства
раждането на нови стилове и жанрове в изкуството: такива са хипи-, рап-, метълдвиженията – прегърнали, впрочем, именно тези постмодерни форми на социополитическа-арт изява като пърформанса, джемсешъна и хепънинга. Контракултурите
са култури на отрицанието, именно затова те са идеологически и естетически
продуктивни – те моделират нови светове и ценности, те са истинската възможна
алтернатива на високата култура. Това е така, защото предлагат концептуални
културни решения – техните образи са интенционални, те предлагат възможности за
творчески инвенции. Те са креативни, оригинални – за разлика от вторичните
субпродукти, основани върху имитацията и лошия вкус (по Еко).
Понякога е твърде трудно да бъдат разпознати, да бъде отсято суб- от контракултурното им поведение. Така е в цитираните наши примери – с постановките на Теди
Москов и Хачо Бояджиев. В първия случай социалната реторика на контракултурното
поведение „залита” в субкултурния порядък. Във втория – субкултурата е маска
(необходимо наложена поради цензурата) за демонстрация на контракултурни жестове,
за казване на опасни, но явни истини за обществото. Това е така, тъй като и вариетето,
и пърформънсът, и кабарето, и джемсешънът си служат с идентични жанрови форми на
изразяване.
Подобен е случаят със скандалните още от средата на 90-те години български рокгрупи „Контрол” и „Хиподил”, чиито актуално-злободневни (нерядко прескачащи
границите на приличието и добрия естетски вкус) текстове са своеобразен клапан за
изпускане на напрежението и смелост на изразяването. Тяхното поведение (широко
разгласено и лансирано в електронните медии – радио, телевизия) и жестова
концептуалност обаче прехвърля рамките на песента, парчето, концерта и албума и се
разширява в посока на пърформанса, дори импровизираната политическа гротеска-
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скеч. Музикантите сами пишат текстовете и музиката на своите „парчета” и „тави”,
сами сценографират поведението си, костюмите и дори грима и маските си. Та до найсериозния и социоангажиран вариант на подобно скечово поведение – на последните
избори солистът, известен като Светльо от Хиподил, регистрира партия – Народно
движение „Глас народен”, което спечели сериозен брой гласове. Следизборната
партийна субсидия, певецът-политик (който впрочем издига твърде сериозна и
ангажирана, политически просветена платформа) възнамерява да вложи в издаване на
нов албум и продължаване на активния партиен живот – не на шега, до следващите
недалечни избори. Суб- и контра-културата могат да еволюират до стадий на сериозна
политическа култура и активен социален живот.
Субкултурата (от лат. sub- под-; под-култура, низова култура) ражда крайни –
разпадащи се образи, вписани изцяло в имитационното поле; те не могат да породят
имитации и епигони. Те бележат крайната фаза на изчерпаността на съзнанието и
въображението; те са еклектични и акреативни. Такъв, като израз на крайна
изчерпаност, безплодност и несъвместимост на елементите, аглутинативно снети в
изображението, е например феноменът Азис (изцяло продукт на медиите), отнесен към
субкултурния модел на чалга-културата (като език, стил, хабитус, мода, музика).
„Представленията” на Азис са също своеобразни постмодерни пърформънси на
скандала и отрицанието на конвенцията. От псевдонима и неясната демонстрация на
неговата хомосексуалност, до музикалните му и рекламни скандални инвенции
(спомняме си скандала с разголения му билборд, поставен нарочно пред Паметника
Левски в столицата преди години). Това е краен израз на мултиплициращият ефект на
стандартното, фабричното субкултурно поле – на изчерпаните идеи, емоции;
дисхармонично и неконцептуално; лишено от органичната полемичност на култура от
този ред. Подобен тип субкултура обаче трудно може да надхвърли низоворазвлекателното и самоцелно-скандалното равнище на поведение и послания. Може би
поради и тъкмо заради природната специфика на изкуството, което правят – качествено
различно – Азис никога няма да постигне социалния успех на Светльо от „Хиподил”. И
на Боно от „Ю Ту”.
Изкуството, твърди Адорно, притежава органично полемично качество и критичен дух,
защото критичен сам по себе си е духът на интелектуалеца и човека на изкуството.
Чалгата няма как да бъде критична – освен по линия на… собственото си естетическо
безсилие. Изкуството (контра- и авангард-) е полемично тъкмо поради своята
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непригодност и непрактичност – но нейните форми за изравяване – език, стил, жанрове
– са заредени с естетски нагласи, с вкус и креативност. Субкултурата е нещо друго – тя
има фабрично, унифицирано, комерсиално (най-често) лице. Тя не полемизира с никого
и за нищо, а предлага универсализирани, практични, фабрични, конформистки
пригодни продукти и е ефективна и надеждна като произведен продукт, предвидима,
контролируема, консумируема - по думите на Адорно – лишена от непосредственост и
позволяваща консумация по желание като потребителска стока, което е симптом за
манипулация. Няма чиста непосредственост на културата: там, където тя се оставя да
бъде консумирана по желание от хората като потребителска стока, тя ги манипулира –
категоричен е Адорно. А манипулацията е отказ от мислене, непозволена критичност
на съзнанието, липса на инвенция, заместена единствено с телешки възторг.
Субкултурата е свят от клишета, който обезличава ценностите – не ги отрича, но пък
именно по този начин ги унищожава. Тя не предлага различни варианти, форми,
модели, жанрове на култура – тя имитира познатите, създавайки най-често пошли
техни подобия-субпродукти (еклектични полуфабрикати). Тя се маскира като култура,
затова е пагубна, когато се превърне в доминанта за истинската култура. За съжаление,
именно медиите са нейната сцена. Понякога рискуват да се превърнат в субкултура и
авангардните форми на симбиоза между изкуствата и изразните им средства: шоуто,
мюзикълът, риалити-шоуто, пърформансът, джемсешънът.
Клипове – аудио и видео. Саундтрак, кавър, римейк, трейлър
Джон Питърс говори за знаменателния преход от “пеещите жици” (телеграфа) през
микрофона, телефона и фонографа до радиото, като за най-радикалната от всички
сетивни реорганизации на модерността. Музиката успява да заживее свой собствен
живот, независимо от живото присъствие на творци, изпълнители или публика; в
собствена аудиорепрезентация (запис), като предмет със своя аура и свой собствен
живот. Същото се отнася и за киното, и особено – за телевизията: там това се случва
посредством видео и аудиозаписа, уловил потока на времето.
Пренесено в електронните медии, изкуството се масовизира, популяризира се
класическата, за да се роди масовата култура и поп-културата. Техен своеобразен
„самолетоносач” в съвременните масмедийни условия – на тържеството на новите
медии (ПС, интернет, ай пад, смарт фон, таблет и пр.) над традиционните се оказва
клипът. Това е малък филм с определен сюжет и идея, внушени чрез комбинация от
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кадри – може да бъде рекламен клип, клип към песен или филм (трейлър). Не можем да
си представим любимите си песни без техните видеоклипове, нали? Бийтълс са първите
в музикалната история, направили клип към песента си „Не можеш да купиш любовта
ми” (Can't buy me love). Музикалните клипове стават все по-популярни, особено от
1981 г. насам, когато MTV започва да ги излъчва. От тогава насам музикалната
индустрия започва усилено да използва именно този формат, за да популяризира и да
продава песните. Това прави въпросните продукти все по-скъпи. Интернет и масовото
му навлизане прави революция в рецепцията и комерсията на тази жанрова форма –
пред творците застава със страшна сила въпросът на авторското право.
Жанрови продукти на масовата, изместваща високата култура, на попкултурата - които
особено активно наблюдаваме като конструиращи жанровата форма на клипа са:
- римейкът (remake – букв. направена наново, преправена, нова версия на филм или
музикална творба);
-саундтракът (sound-track – основен музикален съпровод, музика или песен към филм
или спектакъл, който се издава отделно и съществува и като самостоятелен
текст);
-кавърверсията (от англ. cover – покривам; версия, покриваща напълно оригинала),
-разбира се - класическият видеоклип, долби-стерео звукът и игнорирането на
режисьорската позиция в киното и в музикалната индустрия.
Всичко вече е в ръцете на компютърния специалист.
Кавърът и римейкът най-често се употребяват като синонимни понятия, въпреки, че
не са такива. Кавърверсията

представлява принципно придържане към авторската

концепция на оригинала, своего рода пълно покритие на замисъла, цитиране на текста с
различна аранжировка, която обаче запазва съдържанието. В този смисъл кавърът се
доближава до имитацията и се отказва от оригиналност на авторския замисъл, тя е така
да се каже не-авторски продукт, който заема чужда идея и се придържа към нея.
Кавърът адаптира оригинала към съвременните представи за звучене, драматургия,
образи. Някои изследователи са склонни да обявят за кавъри и драматизациите – т.е.
адаптациите на мащабни епически платна към театралната сцена (например:
театралните постановки на “Братя Карамазови”, “Чичовци”, “Записки от подземието” –
в Народния театър, в Малък градски театър зад канала). Своеобразен феномен е
постановката-кавър по Вазов „Хъшове” на режисьора Александър Морфов, която
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изпълнява важни социално-критични функции и се радва на небивал успех в
последните няколко години вече в повече от сто представления.
Римейкът представлява авторски продукт, качествено различна свободна адаптация на
филмова, литературна или музикална творба, транспониране на основния вариант;
което може да представлява съвременна интерпретация на класически сюжет (пренесен
в наши дни) – такъв е например филмът “Хамлет” на Кенет Брана. Римейкпродължение в пореден сезон (също макрожанров формат) представлява новият сериал
“Далас” – с нови герои и нови сюжетни линии. Римейкът разчита на новото звучене, на
променената концепция и философия на текста – независимо от това дали става дума за
музикален, сценичен, кинематографичен или литературен текст. Кавърът покрива,
повтаря старата чужда концепция. В този смисъл новият сериал “Сага за Форсайтови”
(2003 г.) по романа на Голсуърти няма да бъде кавър на прочутия сериал от от 70-те
години, а просто – нова версия на екранизация – от една страна (т.е. римейк, но
значително по-кратък като обем серии); и… поредната интерпретация на прочутия
роман – от друга.
Римейк, а не кавър на песента „Мама Миа” на АББА (и АББА-звученето въобще)
предлага Мадона. За разлика от тоталната кавърверсия на песента и песните на АББА
във филма „Мама Миа” (2008, реж. Филайда Лойд). Изключително интересен миксримейк на класическо с попзвучене предлага Селин Дион в хитовата си песен „All by
myself”, употребявайки съвсем изцяло основната музикална тема от втора част на
Концерт №2 за пиано и оркестър от Сергей Рахманинов. Примерите са много.
Саундтракът изпълнява ролята на мюзик-кавър, на бекграунд, фон на филм или
представление. Той дори понякога съперничи по популярност на творбата, която
съпровожда – това се случва например с песента на Аеросмит към филма “Армагедон”
или с песента “Златното око” на Тина Търнър към едноименния филм за Джеймс Бонд;
песента към филма „Десперадо” и т.н., и т.н.
Въпроси и задачи:

Гледайте филмите „Мулен Руж”(2001, реж. Баз Лурман) и „Кабаре” (1972, реж.Боб
Фос). Открийте познатите класически формати на вариететния и на кабаретния
спектакъл! Какви познати вече жанрови интенции откроявате в любовните истории,
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които

те разказват? Какви

нравствено-етични

и

социоактуални

проблеми

интерпретират сюжетите им?Към коя историческа епоха и проблематика се
отнасят? Кой от двата филма ви хареса повече и защо?
Гледайте от архивните сайтове на БНТ легендарния мюзикъл на Асен Траянов с
участието на Коста Цонев и Никола Анастасов „Човекът от Ла Манча”. Какви
нелицеприятни за тоталитарната власт истини за човека и свободата прокламират
диалозите и музикалните арии в този спектакъл? Тълкувайте правилата на говорене
на т.нар. езопов език?
Гледали ли сте „Криворазбраната цивилизация” и „Михал Мишкоед” – мюзикъли на
режисьора Хачо Бояджиев в БНТ? Коментирайте възможностите на постмодерния
жанр мюзикхол да интерпретира по новому класически – в случая възрожденски
наивно-комедийни сюжети! На какво се смеем, над какво се замисляме, когато
гледаме тези спектакли днес?
Гледайте поне една от архивните новогодишни вариететни телевизионни програми на
Хачо Бояджиев! Очертайте жанровите различия между мюзикъла и вариетето?
Какви актуални и неудобни истини за пороците на тоталитаризма изразяват
скечовете и хумористичните диалози? Имат ли днес наследници подобни форми и
конкретно жанра „новогодишна програма” в този дух? Защо?
Контракултурите са критични, субкултурите – социоиндиферентни и акритични –
твърди Адорно. Подкрепете твърдението му с доказателства от родния ни арт-и
музикален, но и социален граждански опит. Прослушайте песни на Васко Кръпката –
сравнете музиката и текстовете, както и въздействието, което оказват на
публиката – с тези на Веселин Маринов. Знаете ли нещо около анекдотичния опит в
политическата употреба на неговите шлагери „Аз знам, Българийо, аз знам”, и
„Нашата полиция ни пази”?
Обичате ли джаз? Знаете ли подробности около историята на възникването на този
музикален стил, около ангажираните политически пристрастия на джаза? Посочете
някои от световните имена в джаза! А българските? Посетете джазфеста във
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Варна – в края на юли всяка година

или в Банско – през август, разкажете за

впечатленията си?
Гледали ли сте постановката на Александър Морфов и Народния театър - „Хъшове”?
А филмовата й адаптация в сериален вариант, излъчена наскоро по БНТ? Сравнете
двата

продукта

–

очертайте

приликите

и

различията,

предимствата

и

недостатъците на живия и на екранния образ-послание?
Кой е най-съвършеният според вас кавър или римейк на песен или филмов сюжет,
който сте гледали?
Дайте пример на известност на саундтрак, който значително надхвърля обещанията
и посланията на филма?
Случвало ли ви се е филмов трейлър действително да ви застави да гледате филма? А
– да ви обърка и предаде коренно различни послания в очаквания? Дайте примери!

б) Шоу програми – ток шоу, риалити шоу, музикално-сценично шоу, куиз шоу
Шоу
Ток-шоуто, кукленото шоу и риалити-шоуто представят в диалогичен или
полилогичен – във всеки случай със сигурност -

виртуален свят, заместител на

реалния. Тези игрови форми ползват реторическите структури на древни вербални
форми (диалозите) и невербални форми (карикатурата, рисунката, идола) и
възможностите на импровизацията.
Кукленото шоу може да притежава чисто развлекателен характер, но може, разчитайки
на развлечението, да дебатира върху непосредствените проблеми на обществото и деня
– такова е политическото куклено шоу. Тук, както и в карикатурното изображение се
разчита на разрушеното равновесие в личността – изразено чрез фигурата и лицето,
възпроизвеждащо диспропорции и деформации. Спектакловите форми на шоуто във
всичките му разновидности, както и изобразителните рисувъчно-графични форми като
карикатурата например, разчитат изцяло на гротеската, травестията, бурлеската,
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хиперболата като изразни средства. Светът е преувеличен и дисхармоничен в неговата
изкривеност, несъвършеност, глупост и грозота. За да бъде преувеличението комично,
по думите на Бергсон, то трябва да не изпъква като цел, а просто като средство,
служещо за показател на категориите красиво/грозно.
Сред най-съществените прийоми на комичното, с които си служи раздвижената
карикатура - куклата са периодичното или постъпателно повтаряне на дума, жест или
сцена, объркването на ролите, сблъсъци и развой на недоразуменията. Конкретно при
куклите причината за смеха е потърсена във визията на механичния ефект – в
повторенията и сходствата, в механичното, функциониращо над живото; в имитацията.
А имитация, според Бергсон означава човек да допусне автоматизмът, инерционното
поведение на стане белег на личността му и съответно – да го превърне в обект на
осмиване. Човекът се задейства като кукла на конци – светът е объркан и
дисхармоничен под ръководтвото на вероломни кукловоди. Прави впечатление как в
българския политически и особено журналистически дискурс тези понятия и представи
упорито обясняват българския преход, а и понастоящем света, в който живеем.
Кукленото политическо шоу се оказа всъщност реалната картина на нашия социален
живот.
Ще добавим като най-съществени изобразителни средства в кукленото шоу и знаковата
функция на жеста, интонацията, които буквално снемат, имитирайки, недостатъците на
оригинала; а също така – атрибутивната имитация-подражание. Политическото куклено
шоу

интерпретира

темите,

конфликтите

и

недостатъците

на

съвременната

действителност. В българското телевизионно пространство този жанр функционира
особено успешно в близкото минало. Откриваме заявка на кукено присъствие в: шоуто
“Говорещи глави” по ТВ7; в шоуто „Каналето”, в „Ку-ку” по Канал 1 на БНТ и пр.,
където се коментират сцени от съвременния български политически театър; на прицел
са президент, министър председател, политици, министри, образи от културния и
медийния свят. Днес предпочитанията са откровено на страната на игралното шоу от
типа вариете. Което е доста странно, след като най-големите комедийни актьори на
българския театър от младото и средното вече поколение по образование са кукленици.
Забелязва се експанзия и на риалити-форматите от всякакъв вид – което пък и
симптоматично по отношение на рецепцията.
Ток-шоуто и риалити-шоуто са сериозен конкурент на сапунените опери, защото
предлагат на зрителя истински свят, вписване в реални житейски ситуации;
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непринуден, привидно нережисиран, органичен разговор-действо. Зрителят влиза в – и
става част от реално-виртуалния макрожанров свят на спектакъла, изтъкан от
микрожанрови компоненти - диалози, скечове, музикално-танцови изпълнения,
монолози-коментари, интервюта и т.н.
Ток-шоуто

е

в

състояние

да

поеме

изключително

сериозни

и

отговорни

журналистически задачи: да бъде ценностен коректив, информатор за- и интерпретатор
на случващото се в света. Качествената му същност, фактологичността и естетическата
му издържаност би го причислила към интерпретативната сфера на журналистиката
или към публицистиката. Такова е в първите години от съществуването си като
игрално-куклен формат Студентското предаване „Ку-ку”, след това “Хъшове”,
“Каналето”, “Шоуто на Слави”, „Сблъсък”. Очевидно обаче промяната в социалния
дискурс, политическите и медийните практики, политическата култура и интереси на
публиката влияят върху текстовете и интерпретативните ракурси на подобен тип
текстове. Едно свръхполитизирано общество, каквото е българското в 90-те години на
ХХ век има нужда от подобна сцена, която се превръща в клапан на обществените
напрежения. Днес ситуацията е променена, а подобни предавания вече разчитат повече
на чистото развлечение: битово-комичните скечове често заменят политическите;
интервютата, монолозите-коментари изместват проблемно-тематичния си център – от
политико-социалния към медийния дискурс. Оказва се, че този род предавания
постепенно се вглеждат в себе си, в собствения си свят и се авторепрезентират.
Попадат в онзи омагьосан кръг, за който говори Умберто Еко: вестниците
интерпретират телевизията, а тя пък - пресата. И… себе си.
В този план като че ли в момента единствено ток-шоуто “Господари на ефира” успява
да запази баланса в този омагьосан кръг на медийна самовлюбеност, както и в кръга на
чистото развлечение, успявайки зад маската на пародията да експлоатира методите и
постигне функционалния ефект на действие на разследващата журналистика (в своите
репортажи). На острокритичния си дух и дързък граждански патос – в номинациите и
класацията

„Златен

Скункс”.

Развлекателно-информативен,

подчертано

нежурналистически характер имат магазинните ток-шоу предавания от типа на “Денят
с Мария”, “На кафе с Гала” и т.н. Обратно – подчертано публицистично-развлекателен,
културтрегерски характер пък има ток-шоуто на Искра Ангелова по БНТ „Пиано бар
Нощни птици” – не на последно място и следвайки добрите стари джаз-вариететни
традиции.
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Подчертано естетически, но и куиз-характер притежават музикално-развлекателните,
но и състезателни формати „Байландо”, „Танцувай с мен” и др. Легендарни куиз-шоу
(тип викторина, при която знанието, досетливостта на участника му носи печалба)
формати по екраните на родните телевизии са: легендарните дългогодишни издания от
миналото „Бързи, смели, сръчни”, „Минута е много” с Петър Вучков по БНТ; „Стани
богат” с Ники Кънчев по Нова ТВ, които се радват на огромен публичен интерес.
Сред всички видове шоу-формати обаче най-шумен и скандален успех има риалити
шоуто. Стартирайки в българското медийно пространство жанрът риалити-шоу бързо
се превръща в социално-психологически феномен. Масов, при това хипнотичен, почти
клиничен остава той не за дълго. Гледайки го ежедневно, зрителят преживява
ситуациите заедно с участниците; обсъжда, осъжда, оправдава и ругае героите, гласува
за тях или ги отстранява; става един от тях – част от шоуто. Според социологическите
изследвания именно в страните от бившия тоталитарен свят този тип предавания
тепърва се утвърждават и изместват изкуството и други видове медийни забавления
поради естествения акцент върху уж истинските вълнения, любов и емоции в живото
предаване. Публиката копнее по страстите на личния живот: това за западния човек не
е ново, а и никога не е било terra incognita, но понеже е отвикнал от проява на собствени
силни емоции, то истински жив интерес у източно-европейския човек предизвиква
чуждият личен живот. С това се обяснява главоломният успех през 80-те и 90-те години
на сериалите в страните от бившия източен лагер (и конкретно – бумът на мексикански
и бразилски сериали в Русия например), наподобяващ на наркотичния глад. Хормонът
на удоволствието се внася по не-синтетичен, а визуален път отвън. Твърде бързо обаче
омръзват еднообразните “домакински” преживявания, еднотипните сюжетни схеми,
познати до втръсване. А и възрастовата граница на телевизионните консуматори
прогресивно се движи надолу: младата публика се ориентира към живите сюжети тип
риалити. Зрителите са и консуматори, и участници в процеса: пред очите им се случва
свят, те общуват интерактивно с него - гласуват, задават въпроси, изказват мнения и
живеят със съзнанието за самоценност. Те съпреживяват и влияят върху сюжета на
случващия се пред очите им живот – те могат да го променят и нагласят според
желанията и капризите си. Веднага възниква обаче опасността на пълното отдаванепревъплъщаване посредством базовите емоции страх, любов, радост, гняв, доверие,
ревност и това е сигурен симптом за отсъствието на пълноценен личен живот, който е
буквално подменен с екранния. Чуждият живот, при това – не спонтанен, а вписан в
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парадигма, подчинен на определени условия и забрани, се превръща в наркотик за
възможността на съществуването на собствения.
Участниците и водещите в ток- и риалити-шоуто са новите герои и екранни звезди на
времето. На “сцената”-екран се появяват различни типажи – реални и фикционални
(изиграни, превъплътени), границите между които се заличават в този магически свят
на неограничени шансове: политици, актьори, бизнесмени, идеолози, обикновени хора.
Homo magus, homo faber, homo ludens се превъплъщават един в друг и се превръщат в
звезди. Те трябва да отговарят на предварително формирани представи, нагласи; да
имат подходяща външност, способности и качества: да говорят, да танцуват и пеят, да
работят в екип, да се променят, да устояват на нервни сривове, да се приспособяват, да
живеят пред камерата, под прицел. Неординерните (нестандартни, ексцентрични,
невписващи се в утвърдените норми и практики на поведение) личности се отхвърлят
от законите на жанра риалити-шоу или се оказват неприемливи за адаптация в ток-шоу,
в театрално ток-шоу. Формират се поведенчески стереотипи и модели, лансира се
своеобразна философия за живота, рисува се психологическият портрет на човека на
времето:

напорист,

егоцентричен,

екстровертен,

целеустремен,

прагматичен,

ексхибиционистичен, конформистичен. В крайна сметка най-примамливата (нерядко
горчива) илюзия, която внушават на и за човека предавания от този род в миналото, но
и днес, в чужбина и у нас като; “За стеклом”, “Дом-2” и др. – в Русия, “Биг Брадър”,
“Вип Брадър”, “Искрено и лично”,”Съврайвър”, “Стар академи”, “Куку академия”,
“Смях в залата”, “Шоуто на Слави”, “Сблъсък”, „Форд Бояр”, Шоуто на Иван и
Андрей, „Къртицата” – у нас - е, че човешките възможности (артистични или не) за
приспособяване и оцеляване са неограничени. Освен това - че човек се вгражда и
облагородява в колектива, лекува страховете, пороците, комплексите си, проявява
талантите си; че всеки може да бъде звезда. В тези предавания често се извършва една
комерсиална подмяна на живот и свят: и от страна на участниците, и от страна на
публиката. Оказва се, че никоя от двете страни не живее своя органичен живот в
естествени условия и реална екзистенциална мотивация. Дори смъртта, когато се случи
в подобен формат изглежда като зловещо режисирана, като изкуствена подмяна на
реалността, на края, неизвестен за всеки човек (подобен случай имаше в едно от
последните издания на „Сървайвър”, когато в ефир, „на живо” издъхна един от
участниците).

Подобни

шоу-програми

представляват

своеобразна

граница

на

преобразуването на публичната (политическа) машина в инкубатор на ефикасна масова
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култура. Мотивът на участниците е високият хонорар, обезпечаващ участието им, но и
правилата на поведение, заробващи и контролиращи личния им живот и избор.
В подобни формати лъсват и най-неприятните черти на човешката природа – злобата,
агресията, арогантността, безпардонната завист, страхът. Случва се обаче и нещо друго,
много интересно, при това с публиката, която публично оценява, одобрява и
заклеймява редом със звезди-икони (какъвто бе случаят със Стефан Данаилов и неговия
син в едно от последните издания на „ВИП Брадър”) и напълно непознати й до този
момент личности, поставени в псевдоестествена среда на общуване. Техните действия,
онагледяващи пороците и добродетелите им, въобще личните им ценности, са
изложени на показ, в публичното пространство; а публиката реагира според волята на
старомодния колективен коректив. Понякога твърде жестоко.
Впрочем, идеята за възникване на подобна медийна форма като риалити-шоу и
демонстрирането на целта и ефекта му като социален експеримент очевидно се
основава на (но и съществено се отклонява от) принципите и възможностите на
психодрамата (която обяснява Джейкъб Морено). Тя е психоаналитичен метод, целящ
клиничното изясняване на отношенията в колектива и профила на личността. Но докато
психодрамата може да лекува, това е терапия, то риалити шоуто може да разболее
човека и да провали междучовешки отношения. Целта и в двата случая - медийния
жанр и “науката психодрама” - е изясняване на екзистенцията или някаква конкретна
екзистенциална ситуация чрез множество въпроси, свеждащи се до това как човек е
способен

да

се

приспособява

и

оцелява

в

критични

ситуации,

какви

са

комуникативните му възможности, може ли да преодолее себе си, как се изграждат
лидерски качества, кои са светлите и тъмните черти на човешкия характер.
Психодраматичното действие предполага двустранен емоционален и интелектуален
процес между участници и съ-участници (публика); този терапевтичен акт е проектиран
и в пространствата на изкуството. На психоаналитичната-драматична практика й
помага активно литературата и театърът - такива са например пиесите на Луиджи
Пирандело, в които основен действащ принцип е “да измислиш себе си”, а основното
съмнение е във взаиморазтворимостта между измисленото и фактичното, между съняживот и реалността-сцена.
Риалити-шоуто представя живот тук и сега, но не разигран, а случващ се пред очите на
публиката. Той е привидно нережисиран, но е на прицел пред очите на телевизионния
свят (публиката), който не съ-преживява, а воайорства; пред очите и на невидимия, де-
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хуманизиран

зловещ

коректив-директор

(Големият

брат),

следящ

от

екрана

поведението на експерименталните единици (което пък е тотално обезценяване на
човека). Тук участниците фигурират само с личните си имена (отказ от биография,
минало – то се превръща впоследствие в предмет на разговори); проблемите и
конфликтите тепърва се завързват, но те са изкуствено произтичащи от изкуствената
игрова ситуация, в която всеки имитира, че играе себе си, а всъщност реализира
желанието си да бъде това, което животът не му позволява. Човекът попада не в
освобождаващото пространство на сцената (както е в психодрамата), а в затвореното
пространство (Къщата), където му се поставят задачи, в които участниците са свободни
да бъдат искрени или неискрени: включително и такива абсурдни задачи-изпитания
като психоатака и тормоз, вкусване на невъзможни храни и напитки, мълчанието, което
противоречи априори на психодраматическия принцип на комуникация чрез диалог терапия чрез говорене. Стремежът на играта не е усъвършенстването на личността и
решаването на проблемите й (както е в психодрамата), а оцеляването и материалната
награда; средствата са – печелене на симпатията на публиката посредством атаката и
агресията към другия, антипатията към останалите (които ще са “прогонени”).
Оказва се, че риалити-шоу от типа на “Биг Брадър”, „Сървайвър” или “Вип Брадър” се
основава на един твърде зловещ принцип на социално експериментиране (или
антитерапия), което действа в посока на блокирането, на унижението, на подлагането
на риск на личното достойнство. Преосмислят се (и се нарушават) основни нравственоетични ценности, престъпват се човешки права, злоупотребява се с правото на
публиката да наблюдава, да бъде интерактивна.
Гледаемостта на риалити-шоуто е явен сигнал, че постмодерното общество се нуждае
от психотерапия, но гледа на това като на забавление - защото разиграването на роли
„украсява и разцъфтява” нашето съществуване (по думите на Луиджи Пирандело).
Постмодерността надмогва радикалния скептицизъм на модерността - ние, смъртните,
можем само да играем роли, защото на нас не ни е дадено просто да бъдем и сами не
знаем кои сме всъщност, констатира един от “Шест(те) лица, търсещи автор” на
Пирандело. Риалити-шоуто, не можейки да постигне философските дълбини на
Пирандело, твърди, че само се опитва да помогне на човека да се намери в
постмодерната ситуация, докосвайки се до другия. Това обаче става опосредствано
(медиатизирано) и не на последно място комерсиализирано пристрастно. А
пристрастяването към риалити-шоу като алтернативна форма на междучовешка
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комуникация за сметка на живото човешко общуване е свързано и със съзнателното
налагане на една голяма лъжа, а именно, че изкуството вече тотално е изчерпало
възможностите си: интелектуални, емоционални и познавателни; изчерпало се е като
клапан, сублиматор на психосоциалната енергия; че вече нищо повече не може да бъде
измислено, а животът е по-ценен от изкуството. Кой живот обаче? Медиатизираният –
т.е. отново режисираният, манипулираният. Медийният живот е иреален, той е
опосредствано съществуване, а естетико-познавателните или психотерапевтични (и
хедонистични) функции на риалити-шоуто се оказват твърде съмнителни.
Въпроси и задачи:
Познавате ли от собствен зрителски опит жанра уан мен шоу? Гледали ли сте
подобен спектакъл – разкажете и коментирайте въздействието и актуалността му!
Участвали ли сте в училищен спектакъл – пиеса, сценарий, програма? Разкажете,
споделете опит? Случвало ли се е да пострадате заради подобно участие?
За или против гледането на риалити формати сте? С какво се различава риалити тип
„Биг Брадър” от който и да е формат на музикално или състезателно риалити от
типа на „Форд Боярд”, „България търси талант”, „Танцувай с мен”, „Байландо” или
„Х-фактор”, „Гласът на България”? Анализирайте и сравнете поне два от
изброените формати въз основа на собствения си зрителски опит! Участвали ли сте
самите вие в риалити? А бихте ли се включили?
Кой е най-интересният и най-скандалният случай, разискван в разследващите
репортажи на шоуто „Господари на ефира”?Разкажете и коментирайте?
Каква е функцията на прасето в шоуто на Любен Дилов-Син „Пуснете водата”Терминал 7 по ТВ7? Разкажете епизод от някое издание? Как си обяснявате това, че
определяме отделните части от шоуформата като „епизоди” – т.е. на шоуто
гледаме като на спецефичен „сериал”?
Какъв е замисълът, реториката и жанрът на шоуто „Като две капки вода”?
Коментирайте ролите и функциите на водещите?

185

Следите ли шоуто на Иван и Андрей „Сблъсък” по ТВ7? Как си обяснявате, че след
такава голяма пауза то отново се върна на екран? Гледали ли сте го преди? Какво се е
променило?
Как възприемате присъствието на чисто музикалните шоуформати от типа на
„Денис и приятели”, „Танцувай с мен” и др. на екран? Коя е тяхната публика?
Проследете и опишете едно издание на „Пиано бар Нощни птици” на Искра Ангелова!
Коментирайте баланса между живите музикални изпълнения и разговорите,
сценичните номера, интерактивните форми на общуване с гостите и публиката?
Очертайте микрожанровите форми в спектакъла! Коментирайте качествата на
водещата!

в) Рисувани спектакли - анимация, комикси, колажи, куклено-анимирано шоу и
др.
Анимация
Телевизията като медия предлага и друг тип развлечение – тя умее и да разказва в
рисувани анимирани образи. Като че ли човешкото живо присъствие не е достатъчно?
Анимацията има респектираща история в телевизионната култура, а комиксите и
колажите естествено съпровождат модерната епоха още от нейната зора.
Младостта на телевизията се свързва с епохата Уолт Дисни и историите на прословутия
мишок Мики Маус. Основоположник на анимационното кино в света е американският
художник Уолт Дисни, създател на легендарния герой Мики Маус и на първия
пълнометражен анимационен филм „Снежанка и седемте джуджета“ през 1937 година.
Негово име носи и най-прочутата анимационна компания, създател на филми тип
картуун днес. През 1950 година в Европа чешкият режисьор Едуард Хофман създава
филма „Сътворението на света“ по оригинални рисунки на френския художник и
карикатурист Жан Ефел. Емблематични в западната културна анимационна история
остават и рисуваните формати „Том и Джери”, „Розовата пантера”, „Уди Кълвачът”,
„Семейство Флинстоун”, „Инспектор Дюдю”, френската поредица комикси „Пиф” –
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познати на българския зрител в 80-те години. Днес българският зрител познава
световните шедьоври „Красавицата и Звяра”, поредицата „Шрек”, „Цар Лъв” и пр.
На огромна популярност в България се радва в миналото (70-те-80-те години)
съветският анимационният сериал „Ну, погоди!”, режисиран от Вячеслав Котьоночкин.
Зад идеологическите проекции на руския фолклорен

сюжет за героичните

приключения на хитрия Заек (алегория на източния, социалистическия човек) и
вероломния Вълк (упадъчното западно влияние) от „Ну, погоди!” зрителите от целия
Източен блок всъщност разпознават вечните човешки слабости, добродетели и успяват
да оценят неподправеното славянско чувство за хумор. А не идеологемите.
Анекдотично звучат напоследък напъните на руската цензура в криворазбраната
доминанта на политическата и социопсихологическата коректност да налага забрани
над този легендарен филм, с който са отраснали поколения зрители – че уж насаждал
аргесия и нетолерантност в детските представи и поведение. Впрочем, в западната
протестантска традиция и рецепция Мики Маус, Том и Джери отдавна вече са си
спечелили този печален имидж на бандити и насилници, зловредни на детското
съзнание.
Основоположник на българската анимационна школа е художникът карикатурист и
режисьор Тодор Динов (през 1952 г.), най-известната негова творба е филмът
„Маргаритката”. Неповторимо впечатление и трайна легендарна слава си създават
фолклорните образи - алегории на социопата и безсъзнателния колективен човек,
лишен от избор – на „Тримата глупаци”, населяващи голямото родно „Умно село” -от
едноименните анимационни поредици на Доньо Донев. Това е един от неособено
богатата колекция от дисидентски филмови творци в епохата на българския соц.
Анимацията е вид изкуство, което се занимава с теорията и практиката на рисуваните
филми. Класическата консервативна анимация отпреди ерата на компютрите се
организира в съвкупността от рисунките в един филм. Анимацията (animation; cartoon)
представлява бързо последователно показване на образи чрез наслагване-редуване на
неподвижни елементи с цел създаване на илюзия за движение. Това е оптична илюзия,
дължаща се на известното забавяне (нарича се зрителна персистенция) в обработката на
образа, получен от зрителния апарат, от мозъка на човека. Най-често анимацията се
прави с помощта на техниките на заснемане на видео и филми.
При продукцията на филми се използват техники, чрез които всеки кадър на филма е
изработен самостоятелно. Тези кадри могат да бъдат създадени чрез фотографиране на
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нарисуван образ или с правенето на малки промени на макет (както е в пластилиновата
анимация). След това всичко се заснема със специална камера. Когато кадрите се
свържат заедно и резултатът се гледа, наблюдаващият има илюзията, че вижда
непрекъснато движение. Създаването на подобен тип филми е доста трудоемко и
продължително, но развитието на компютърната анимация ускорява процеса. Аниме
(от японски) е съкращение на думата анимация. Извън Япония, тази дума се използва за
анимация, създадена в Япония. Анимето се отличава със специфичен стил на рисуване,
който предполага това, че голяма част от анимационните филми са предназначени за
подрастващата или възрастна аудитория. Тъй като японската анимация е световно
разпространена и има хиляди заглавия, думата „аниме” е таксономия на жанра японска
анимация.
Анимационен филм (наричан още мултипликационен или трикфилм някога) е филм,
чиито кадри представляват снимки на нарисуван фон, върху който се наслагва
прозрачна плака с героите, които се задвижват чрез анимиране. Художникът-аниматор
рисува основните пози на героя, а фазовчикът рисува фазите на движението.
Колористът попълва цветовете. След заснемане на плаките от оператор и прожектиране
на лентата върху екран се създава илюзията, че рисунката се движи. Известно е, че 6
отделни рисунки възпроизвеждат само едно единствено движение или помръдване на
рисувания герой. Анимационният филм може да бъде рисуван, куклен, изрезков или
компютърен. В наши дни се използва компютърна техника за оцветяване на героите,
наслагване на подвижните герои върху фона и монтаж на филма. Анимационни са и
филмите, които се рисуват с компютърна графика. Компю́търната анима́ция е вид
анимация, създавана с помощта на компютър. В днешно време е широко
разпространена както при развлеченията, така и в индустрията, науката и бизнеса. Тъй
като е производна на компютърната графика, анимацията наследява същите начини за
създаване на изображения. Според съвременните анимационни сериали обичайната
бройка на сериите е 13, като една серия трае средно 20 минути. В една серия може да
бъдат събрани два делими епизода (а може и три). 12 рисунки в секунда е обикновената
скорост на кадъра в анимационните филми.
Комикси
Комиксите разказват приказка или приключенски разказ, предадени с поредица от
картинки и кратки текстове, поместени в списание, вестник, а понякога и в отделна
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книжка. Комиксите всъщност са жанр в пресата, но често тяхното популяризиране и в
моментите, когато спечелят достатъчен брой публика и около тях се създаде легенда,
телевизията моментално ги обсебва и качва на екран. Комиксите са граничен жанр –
между карикатурата, графиката, драматическия диалог и анимирания филм. В
историята на българската преса комиксите добиват

широка популярност

в

тиражирането на рекламни сюжети в хумористичните и сатиричните издания
(вестниците от 30-те години „Зора”, „Слово”, „Щурец” и др.). Интересно е битието и на
политическия комикс и карикатура в чуждите издания (например особено популярния в
годините на тоталитаризма у нас съветски вестник „Крокодил”). Доньо Доневите
глупаци пък оживяват в комикси и карикатури във вестник „Стършел”. Днес те се
радват на интерес от страна на българските всекидневници (в. „24 часа”). А
сатиричните монолози на героя от „Сблъсък” Недялко Ем Цанев са решени като
карикатурни комикси, буквално рисуващи на екран неговите гротескови приключения
и разсъждения. Карикатурните комикси се различават от класическата детска рисункакомикс, която е предназначена априори за детската публика. Българската публика от
недалечното минало познава рисунките-разкази-комикси на легендарния Климент
Денчев в рубриката „Лека нощ, деца” по БНТ.
Колажи
Колажът (от фр. collage) е техника в изобразителното изкуство, при която различни
фрагменти, напр. текст, цветни хартии, изрезки от вестници и т. н. изграждат
картинното пространство. Често колажът се смесва с различни живописни техники.
Първото течение в изкуството, в което колажът играе важна роля, е кубизмът. В по-общ
смисъл колаж се използва и за обозначаване на метод на наслагване на елементи и в
музиката, видеото и т. н. Колажите присъстват сравнително по-рядко в ежедневната
преса, особено интересни са т.нар. политически колажи, които в близкото минало
остроумно и качествено употребяваше за каузата на политическата сатира вестник „168
часа”. За съжаление съвременната българска преса все по-малко разчита на
въображението и чувството за хумор на читателя; телевизиите и сатиричните шоу-та
също сравнително рядко се възползват от този художествено-публицистичен жанр и
похват. Един от малкото такива сполучливи колажни формати представлява шоуто на
Халваджиян „Пълна лудница”, което след множество перипетии (не на последно място
и цензурни бариери) накрая се озова в Нова телевизия, но поснастоящем е в доста
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непопулярен часови пояс. Може би защото казва редица нелицеприятни истини за
обществото ни?
Куклено шоу
Този жанр също е граничен – той се възползва обилно както от въможностите на
театъра, вариетето и декоративно-приложното изкуство, така и от принципните похвати
на колажа. Легендарно в историята на телевизионния опит остава популярното в 80-те
години „Мъпет Шоу“ (на английски: The Muppet Show), познато и на българския
зрител. Това е американски куклен сериал, замислен и изпълнен от Джим Хенсън и
неговия екип от 1976 до 1981 г. в духа на политическо вариете. Сред главните му герои
са: Жабокът Кърмит, Мис Пиги, Мечокът Фози, Скутър, Гонзо, барабанистът
Животното, старците в ложата (Статлър и Уолдорф) и други. Шоуто е известно със
своя брутален, шутовски и понякога абсурден английски хумор, и по-специално с
кукленските герои, които често създават шеговити пародии – нелишени от политически
оттенъци, понякога остри акценти. Незабравими остават техните реплики-крилати
фрази: „Прасетата също имат чувства”, „О, Фози, защо носиш тази риба? – Заради
самата нея!”; „Това шоу е тъпо, чудя се какво още правим тук?!” и пр. Във всяка серия
участва и по една известна личност от политическия живот или шоу бизнеса. След като
шоуто става популярно, много знаменитости изявяват желание да бъдат негови гости.
Към края на съществуването си повече от сто известни личности се появяват в Мъпет
Шоу и присъствието в него се счита за огромен медиен престиж. То е номинирано
общо 11 пъти от Британската академия за филмово и телевизионно изкуство като
печели два пъти нейната голяма награда и също така е номинирано 21 пъти за
наградата Еми, която печели 4 пъти. Не на последно място, благодарение на
превъзходния си превод, в родното телевизионно съзнание този формат остава със
свежите си образи и знаменити култови реплики – чийто абсурден характер би могъл да
бъде приложен максимално успешно към нерядко твърде абсурдната българска
социополитическа ситуация. Значим успех и популярност – за съжаление твърде за
кратко – в българския опит доби куклата Господин Ку-ку от едноименното шоу през
90-те – именно защото беще реплика на външната прилика с непосредствено бившия
вече тиранин Тодор Живков. Но опитът на Мъпет шоу и неговия почерк личеше
очевидно в направата, композицията и режисирането й.
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Въпроси и задачи:
Гледали ли сте анимационни формати – обичате ли ги, забавляват ли ви, откривате
ли нещо повече от забавление от общуването си с тях?Назовете максимален брой
заглавия!
Познавате ли поредицата „Шрек”? Знаете ли каква е технологията на триизмерното
анимационно-картуун изображение? Справете се с необходимата литература по
проблема и разкажете! Откривате ли сериозни и ангажиращи политически и
обществени внушения в наглед смешно-несериозните сюжетни ситуации, в които
попадат героите?
Познавате ли от опит жанра телевизионно куклено шоу? Открийте принципите на
колажа, гротеската, хиперболата, както и фигурите и тропите на сатирата в езика
на героите – работете с творба по избор!
Направете колаж – по апликации (изрезки от вестници и списания) или собствени
рисунки (ако умеете да рисувате), изобразяващ вашия коментар относно злободневни
социални и политически събития!

4.Радиоспектакли: радиопиеса, радиошоу – ток шоу, музикално шоу, куиз шоу
Радиопиеса/ радиотеатър
Когато говорим за радиоспектакли имаме естествено предвид спецификата на
медийната природа на радиото – единствено посредством автентичен звук, музика и
слово радиото изгражда светове, рисува картини. Затова и спектакълът, лишен от визия,
притежава особена провокативност. Радиопиесата е особено популярен жанр в 50-70
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години. Разбира се, скандалната популярност и налагането на този жанр се свързва с
дебюта на радиопиесата „Война на световете”, по мотиви от романа на Хърбърт Уелс в
американската радиостанция CBS. Творбата описва и разиграва сюжета как Земята
бива нападната от извънземни. Големият американски актьор Орсън Уелс я чете по
радиото в няколко щата, в Нова Англия, САЩ, на 30 октомври 1938 г. за Хелоуин.
Населението полудява. Хората масово решават, че Америка наистина е нападната от
марсианци. Стотици хора напускат панически домовете си, за да избягат от зловещите
агресори. Радиопиесата е изградена като серия от новини и репортажи от мястото на
събитието и естествено шокира лековерните американски слушатели, предимно
слушателки. Те си въобразяват, че действително Земята е подложена на агресия,
настъпва неимоверно брожение, стотици семейства и граждани започват да се
евакуират и панически напускат домовете си. Намесва се армията и полицията,
правителството се налага да успокоява публиката. Този ден остава в историята на
световната култура, защото се демонстрира чрез този социален-медиен експеримент
силата на радиото. Подобен само че телевизионен експеримент, но изграден
сценарийно по същия начин както „Война на световете” е т.нар. „Козлодуйско
предаване” на студентска програма „Куку” в началото на 90-те – ефектът бе подобен, а
съдвателите на предаването понесоха санкции за създаване на масова паника. Тази сила
радиостанциите притежават и до днес. Разликата с телевизията е очевидна – на екрана
текат непрекъснато субтитри, предупреждаващи, че това е сатирично предаване „Куку”
– въпреки това, публиката се заблуждава, че всичко това около хипотетичната авария в
АЕЦ-а е ужасяваща истина. Но този ден показва и друго – че сътрудничеството между
литература и радио е изключително ползотворна.
Радиопиесите процъфтяват като жанр и съществуват, дори и днес – във времената на
тотална визуализация на информацията - в цял свят, с изключение на българските
радиостанции. У нас културната радиотематика бе буквално заточена в програма
„Христо Ботев” на БНР – не случайно логото й е „Интелигентният избор”. Но се радва
на сравнително ограничен интерес от страна на публиката.
В програма „Христо Ботев” се поставят радиопиеси, но програмата се превръща в
копие на българските театрални сцени – място за подражателно творчество, предимно
на чужди автори. Особено популярен е жанрът в годините на тоталитаризма и
нормативната визия за изкуството на соцреализма провокира интереса (задължителен)
на публиката към т.нар. партизански и пр. пиеси от съпротивата. Другата тематика,
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която се превръща в ползотворната запазена марка обаче на качествения радиотеатър,
са детските приказки, разказвани по радиото. В това отношение „Хоризонт” разполага с
най-богатата уникална фонотека със записи.
Радио шоу
Форматите на радиошоу – куиз (т.е. викторина, задават се въпроси за досетливост и
интелигентност, има и материално-парични награди), музикално и ток – имат богата
традиция в българския радиоефир от близкото минало и днес. В съзнанието на
поколения българи остават легендарните дългогодишни формати на: музикалното шоукласация „Музикална стълбица” и „Новини по ноти” на Йордан Георгиев и Тома
Спространов, което лансираше шедьоври на западната поп, рок и джаз музика;
магазинното (музикално-информационно и публицистично) предаване от типа ток шоу
„Хоризонт на вълните на младостта”, „Разговор с вас” и „Хоризонт за вас”, водещи
като Радослав Янкулов, Божана Димитрова и пр. Днес подобни формати (например
„Музикални звезди” на Дарина Христова в рубриката „За култура вход свободен” по
Програма „Христо Ботев”) – шоу класации, отчитащи музикални вкусове на публиката,
разговори и забавления шестват по разни радиоканали – това е най-употребимият
жанров формат.
Въпроси и задачи:
Прочетете романа на Хърбърт Уелс „Война на световете”. Обяснете защо
радиосценаристите на пиесата са избрали именно този текст и неговите внушения?
Слушате ли музикални радиопредавания? Участвали ли сте с мнение в радиокласации?
Кой е бил вашия избор?
Бихте ли избрали формата музикален поздрав по радиото, за да изненадате близки и
приятели по някакъв повод? Защо?

5.

Пространствени спектакли спектакли (на живо): изложби, модни дефилета,
инсталации, пърформанси и пр.
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Пространствените спектакли дори и провеждани на живо, често влизат в обсега на
внимание на електронните визуални медии. Чрез това ние сме в състояние да се
докоснем до иначе трудно достъпното изобразително изкуство и архитектура, до
концептуалните инсталации и пърформънси на известни творци. Благодарение на
телевизията и интернет успяваме да надзърнем в изложбените зали на Лувъра, Бритиш
Музеум и други легендарни хранилища на световната културна памет. Заслуга на
телевизията е, че познаваме творчеството например на световноизвестния ексцентричен
американски художник и архитект на опаковъчни инсталации Кристо Явашев (който е
българин по произход). Благодарение на телевизията (специализирани канали като
Фешън) и интернет, по-малко на киното, още по-малко на собствения си опит
познаваме творчеството на великите модни дизайнери Шанел, Ив Сен Лоран, Версаче,
Бароко и пр. и техните своеобразни постановки „от кутюр” (буквално - висока мода) и
„прет-а-порте” (буквално – готово за носене, ежедневна, достъпна мода) по дефилетата
на световните модни подиуми на Париж, Милано, Ню Йорк (трите световни столици на
модата). Националната телевизия, както и другите родни частни телевизионни канали
отделят изключително малко внимание на тази част от културата на всекидневието и
високото престижно приложно изкуство на модата.
Пърформънс
Понятието пърформанс като назоваване на определени културни и арт практики се
появява през 70-те години на миналия век в САЩ, Европа и Япония. По същото време в
пространството на теорията влиза и още едно също толкова многозначно, разнопосочно
и със широк социо-културен обхват понятие – постмодернизъм. Някои автори виждат
тъждественост между двата културни дискурса – пърформансът като стратегия на
постмодерното, заради същностно перформативния характер на постмодерното
изкуство, знание, живеене, което не се легитимира чрез утвърдената истинност и
устойчива вярност на всеобщите представи. На всеобщия разказ за съществуването.
Съвременното изкуство е експериментално, то разчита на условността, нетрайността и
играта, на случайното възникване, на ситуационното номиниране на истината и
внушенията. Всеки път различно.
Обвързаността между пърформанса и постмодернизма върви двупосочно – както
постмодернизмът е „перформативен” (Лиотар), така и пърформансът е постмодерен,
твърдят много критици, заради използването на стратегии характерни за постмодерното
изкуство (най-видни в литературата, танца, архитектурата). Това са

иронията,
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пародията, травестията (преобръщането) на посоките и стойностите. Творбата
съвместява класически форми и модернистични похвати, използвайки средствата на
саботажа (объркването, съпротивата) епатажа (скандала), иронията, бурлеската
(хумористичната претрансформация) и едновременно говори на специализирана и на
по-широка публика. Изкуството на пърформанса е определяно като постмодерно и
заради това, че способства за унищожаване на границите между високо и ниско
изкуство, между отделните изкуства и жанрове, а самото произведение се оказва в
пряко партньорство с публиката и в съжителство с реалния свят.
Понятието пърформанс идва на мястото и по някакъв начин обединява съществуващите
през 50-те и 60-те години:
- хепънинг (фестивал с импровизации),
-боди арт (рисуване върху живи тела),
-концпептуално изкуство, живо изкуство (live art),
-демонстрации,
-агит-проп
и най-различни форми на изява – чисто художествена или социално ангажирана.
Всички те естетически и етически имат своя първообраз във високия модернизъм, в
традициите на авангарда. Много важен предшественик е Антонен Арто и неговият
т.нар. „театър на жестокостта”, представящ представлението като „продукт”, на който
той противопоставя концепцията за отвореността на творбата, за ценността й като
лабораторен „процес”. Зрителят ще допише и доиграе драматургическия сюжет,
доколкото той въобще е възможен. Арто настоява за докосване отново до магичното,
емоционалното, тайнственото; описва театъра като област на пластичното и
физическото, на равностойното съвместяване на пластически и визуални изкуства.
Наричат пърформънса „смъртта на субекта” защото изпълнителят е превърнат в
проводник на енергии – жестови, вокални, позсъзнателни – не е ангажиран с
репрезентацията

на

някакви

смисли;

субектът

просто

предава

ритъма

на

представлението, какъвто той е усетен у публиката. Цялостният театрален образ е
дестабилизиран, той изразява единствено частични и ситуационни образи (които могат
да са метонимично изразени в глас, звук, част от тялото, електронен образ и т.н.)
Взаимопроникващи се и взаимоизменящи се са елементите на спектакъла.
Пърформансът (буквално - изиграване) като свободен поток на преживяването и
желанието, предоговаря конвенциите на общуването сцена-публика, събитие-зрители.
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Зрителите вече не могат да очакват да получат своето разчитане на смислите, те стават
интегрална част от творческия акт, стават част от енергийния поток и в неволното си
съучастие са свободни да реагират на това, което им въздейства и да игнорират това,
което ги оставя безразлични.

Това по никакъв начин не накърнява пълноценната

комуникация с представлението и не ощетява внушенията на спектакъла. За разлика от
обикновената пантомима, в спектакъла на един пърформънс присъства огромна доза
експеримент, импровизация, включваща самия зрител в постановката и случващото се.
Пърформънсът е своеобразна динамична инсталация, която коцептуализира смислите
си посредством движения на телата, костюми, ползване и на допълнителни материални
атрибути. Например: в центъра на София будистки монаси рисуват с насипване на
цветен пясък сложни фигури, публиката им се любува няколко часа (след като
продуктите-картините са завършени), след което те стъпкват творенията си с крака, за
да покажат, че всичко – дори най-сложното построени, дори красотата и
съвършенството е твърде преходно. И започват отново. Или пък – проява на
политически пърформънс (форма, която реактивно влиза в обсега на електронното
пространство, макар и случила се „на живо”) е етюдът, който изиграва журналистът
Найо Тицин на юлските протести през 2013 година в столицата срещу правителството:
облечен в бяла усмирителна риза и с маска на Волен Сидеров, той преодолява
огражденията пред Парламента и се оставя нарочно да бъде арестуван. Слоганът на
акцията, пърформънса е: „Арестувайте Волен”.
Инсталация
Инсталационното изкуство е жанр, разполагащ творбите (платната, картините, образите
и сжетите си), триизмерно, в интериорното пространство на изложбената зала, хале или
в екстериора на градското или природното пространство. Тези творби на инсталацията
често са специфични като положение и проектирани така, че да променят възприятието
за това пространство. Обикновено терминът се прилага за интериорни пространства,
докато екстериорните интервенции основно се наричат наземно изкуство, но все пак
двете понятия се припокриват донякъде в тази област. В този смисъл ще се поколебаем
как точно да назовем прословутите „чадъри” по Бродуей, опаковките на Сентръл Парк,
на мостове или на немския Райхстаг – дело на световноизвестния художник от
български произход Кристо Явашев и съпругата му Жан Клод.
Инсталационното изкуство може да бъде временно или перманентно. То има разни
имена: Стрийт Арт, Арт интервенция, Концептуално изкуство, Интерактивно изкуство.

196

Такива са дори обикновените рисунки-графити по стени на сгради; или пък площадната
поезия, писана по площади и стъпала на сгради; рисунките на паважа. Интересно
хрумване беше преди време концептуалното изрисуване и дегизиране на Паметника на
Съветската армия в столицата като проект на анонимни художници, носещ логото „В
крак с времето”, където партизаните и съветските воини от композицията бяха
преобразени като герои на Уолт Дисни, предвождани от самия… Батман. Други
инсталационни прояви са: Звукова инсталация (от типа на Софийския Metropolis,
Бургаския фестивал за алтернативна музика на плажа „The spirit of Burgas” или пък
Великотърновската концепция „Звук и светлина”), Улични и видео инсталации (от найкомерсиалните

булевардни

„живи

статуи”

до

огромните

видеоплатна

и

видеобилбордове, представящи някаква концепция) и др.
Въпроси и задачи:
Били ли сте свидетел – зрител или участник в пърформънс? Дайте примери!
Какво представлява инсталацията и какви видове – според изразните средства и
публичното участие – може да бъде тя? Посетете Велико Търново в празничен ден, за
да наблюдавате инсталацията, фиксирана около Царевец и стария град, назована
„Звук и светлина”! Какви са внушенията й?
Измислете си графит, напишете го с тебешир на подходящо и достъпно за публиката
място на улицата, украсете го с подходящи рисунки! Какво се получи? Очертайте
границата между арт- и социо-политическите послания в съвременните графити!
Влезте в интернет и потърсете информация и

материали за големия анонимен

художник-концептуалист, който се подвизава в Източен Лондон под псевдонима
Банкси! Какъв е смисълът и ефектът на неговите платна? А на неговите публични
жестове?

6. Спектаклите в печата – забавни карикатури и шаржове, анекдоти и паремии,
игри, кръстословици, шаради, судоку и др.
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Развлекателните жанрове в медиите имат хедонистична функция; те предизвикват
творческото и критическото мислене, стимулират въображението и чувството за хумор.
В ток-шоуто и риалити-шоуто; във всевъзможните игри, състезания, класации, клипове,
загадки, тестове; в кръстословиците, хороскопите (тук все пак зависи от рецепцията,
която може да ги причисли към прагматичното текстово поле наред с биопрогнозите,
например), карикатурите и сатиричната публицистика като фейлетони, анекдоти и т.н.,
присъстващи в електронните медии и на страниците на пресата, прозира инстинктът и
желанието за игра.
Играта, твърди Йозеф Хьойзинха, е отделен, основен фактор във всяка човешка
дейност. В интеграцията между игра и култура - а играта е по-стара от културата - се
проектират основните жизнени функции на този вид човешка дейност: да освобождава
излишните жизнени сили, превръщайки ги в творчески, да отморява и осъществява
вродения човешки усет за подражание, да упражнява човешкото самообладание, да
удовлетворява жаждата за предизвикателство, власт, наслада, себеосъществяване.
Играта е свободно действие, стоящо извън обикновения живот, то не е строго
обмислено, но е осъзнато и може да завладее човека изцяло, без това да е свързано с
пряк материален интерес или други облаги. Попаднала в медиите, обаче, играта е найчесто е комерсиално зависима и мотивирана. Играта е действие, което се извършва в
рамките на предварително определено време и място, създавайки обществени връзки.
Тя е знакова форма на житейска активност, по думите на Хьойзинха, тя е “необикновен
живот”.
Игровата дейност е същността и на живите, и на анимираните (писмени, образни)
нежурналистически

жанрови

форми.

Звучи

парадоксално,

но

най-сериозният

развлекателен жанр в медиите това е прес- или анимираната карикатура (във вид на
класическа черно-бяла графика, цветен комикс, анимационен клип-филм, фотоколаж).
Карикатурата
Карикатурата съпътства човечеството още от неговата поява и консолидация – първите
пещерни рисунки по стените са де факто форма на графично и стилизирано (т.е.
карикатурно) пресъздаване на заобикалящия свят. Думата карикатура произлиза от
италиански (caricare - “товаря”) и носи товара на целия обем от негации - омрази и
агресии на определена общностна група спрямо друга. Обикновено това са властимащи
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срещу управлявани. Това става просредством стилизирани символни или гротескови
изображения на личности, групи или явления, ангажирани в борбата за власт в
обществото. Карикатурата има рекламно-пропагандна функция, може да бъде
разглеждана като справочник за противника: тя е негативна дефиниция по принцип;
стереотип, целящ

драматизирано да интерпретира действителни събития. Особено

важен във връзка с това е феноменът, наречен аура на шегата: и политическите, и
неполитическите карикатури дават на публиката един втори, алтернативен поглед към
света. Този на сатирата е особен – граждански и обществено ангажиран.
Карикатурата притежава невербален и вербален текстови пласт и поради това е
изключително трудна за дефиниране: тя е жанр във висша степен медиен, но и
граничен – художествено-публицистичен и същевременно част от журналистическия
дискурс. В различните си жанрово-тематични разновидности карикатурата е
художествена, битова и политическа. Политическата може да се счита за чисто
журналистически интерпретативен жанр, защото, служейки си с пародията и
гротеската, тя оценява деформирайки заобикалящия я свят. Впрочем, не по-малко
успешно извършва това – т.е. деформира и интерпретира картините от случващия се
пред очите ни свят - фотографията и видеоклипът от мястото на събитието.
Политическата карикатура убедително присъства в медийния дискурс в съперничество
с битовата - подобно на битовия анекдот, значително надмогнал в последните години
авторитета на политическия виц в българското културно пространство.
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)? В дефиницията на Ласуел се наблюдава нещо твърде интересно: оказва се, че
този, публицистичен и естетически жанр, всъщност информира за- и интерпретира
случващото се в света, а извънезиковата реалност е представена през призмата на
сложното взаимодействие между фактуалното и фикционалното – точно както в
новинарството. Освен това въпросите кой, кого, как (с какви средства), кога и какво от
това (с какъв ефект) изграждат т. нар. реторически модел на обърнатата пирамида,
обясняващ структурата на новинарския текст (лийд, бекграунд, стронг енд).
Политическата карикатура съобщава, интерпретирайки, като мисли света с ясни,
тенденциозни (национални) стереотипни схеми – опозиции, дихотомии (свои-чужди,
герои-антигерои, близо-далеч и т.н.). Същото върши и новината. Възникват и
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съпътстващи, но много важни въпроси: какъв е достъпът до комуникация и каква е
социалната ситуация, в която възниква поводът за смях и негация. В края на ХІХ и в
първата половина на ХХ в. в България „се смеят” около двайсетина периодични
издания - “Българан”, “Барабан”, “Шантеклер”, “Смях”, „Оса”, „Щурец” и други - и
техният смях експлицира едновременно радостта от съществуването и гордостта от
прохождането ни в свободния свят, но и недоволството от обществено-политическите
нрави. Симптоматичен е фактът, че днес, в България, подобни издания са сведени до
минимум – това са вестниците “Стършел”, “Смях”, “200 вица”. Смехът постепенно
напуска своите запазени специализирани територии и се интегрира в ежедневния
медиен и журналистически дискурс.
Карикатурата и анекдотът притежават древна културна памет, а тяхното пораждане и
рецепция протичат далеч не единствено в териториите на масмедийната комуникация.
В този смисъл те не се схващат като масмедийни нежурналистически жанрове, а като
жанрове на изобразителното изкуство и фолклорната словесност. Такива са например:
- графиките-карикатури - в качеството си на изложбени експонати (и като такива те не
търсят непременно масмедийна “сцена” и публика) на изява; или
- битовите анекдоти, анекдотите-басни, “истинските истории”.
С една дума това са гранични жанрове в различни изкуства. Тук ги характеризираме и
като медийни жанрове, притежаващи обаче идентична типология, композиция,
реторика, тематика, рецепция – спрямо присъствието си в естетическия или
публицистичния, историческия дискурс.
Желанието да се осмиват чрез рисунка публичните личности е старо почти колкото
сатирическата поезия. Но политическата карикатура като ефективно средство за
формиране на общественото мнение е модерен феномен (най-малкото защото се
нуждае от мастило и хартия). Всъщност тя има нужда от ежедневна трибуна и масово
четяща публика. Едва във времето на печатната преса и фотографията - защото
фотоколажът е постмодерният инвариант на политическата карикатура – чрез него тя
може докрай да изпълни своите функции.
Карикатурата и анекдотът
Карикатурата и анекдотът представят света в стереотипи - национални, социални,
етнопсихологически, gender (съответно политическата и художествената карикатура ще
боравят с национални, социални и етнопсихологически стереотипи; битовата – със
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социални и gender стереотипи) - като предварително добре познават профила на своята
публика. Респективно – медиатекстът представя света стереотипизирано.
В социалните науки обикновено стереотипите се разбират като съчетание от
предразсъдъци (Липман) – ясно изразени реакции на харесване или отхвърляне. Но
като цяло хуманитарните концепции не ограничават стереотипите до предразсъдъци, а
говорят за типизация и индивидуализация, мотивна и лайтмотивна техника, ползване на
устойчиви или странстващи мотиви и митологеми в композирането на образа. 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 и историк-хроникьор, и журналист, и народопсихолог.
Особено явно се активизират присъствието и рецепцията на жанра карикатура, а също и
аналогичния жанр анекдот (в този смисъл рисунката е разказ без думи) във време на
обществени кризи, колизии, когато общественото съзнание е особено чувствително,
сетивата са изострени докрай и се поражда необходимост от мислене в стереотипите на
националното (което в крайна сметка е свързано с атавистичния инстинкт за
самосъхранение). Такова е времето на Наполеоновите войни; на Първата световна
война, на световните икономически кризи, на Голямата депресия в Щатите, на Втората
световна война и Студената война (50-80-те години на ХХ век). В миналото найважните карикатури се появяват в месечни издания или на отделни листове. С появата
на седмичните илюстрирани издания пазарът на карикатурата и анекдота се променя,
но едва в края на ХІХ в. вчерашните новини вече могат да бъдат интерпретирани по
какъвто и да е начин в днешната преса. По това време карикатурата и анекдотът от
типично индивидуалистично занимание се превръщат в явление, отразяващо
обществени настроения, т. е. - медиатизират се.
Централна тема в карикатурите не само от онази епоха, а и въобще са темите за
другостта, проблемът свое – чуждо, минало – настояще, както и вечните човешки
пороци. В епохата на Студената война и класово-идеологическото разслоение на
световната общност ключови теми са въоръжаването, идеологическото съперничество,
борбата за надмощие и правота - облечени в национални или партийни символи: знаме
и герб, национални исторически или митологични герои и имена. В демократичния
дискурс обикнати обекти на карикатурно или анекдотично изображение са
политическите водачи: живи фигури от обществения живот, обрисувани – щрихирани,
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шаржирани хипертрофично визуално (в пре-уголемени или преумалени – деформирани
черти от лицето и фигурата, свидетелстващи за личността) или речево, като външността
и речта сами по себе си не са обект на смеха, а повод за разпознаване на присъствието,
на

съответните

качества

и

постъпки.

Обикнати

европейски

карикатурни

и

анедкдотични портрети в миналото са образите на Шарл де Гол, Михаил Горбачов,
Фидел Кастро, Маргарет Тачър, Хелмут Кол и др. В българската карикатура от 90-те
години това е Тодор Живков. Типични карикатурни образи в непосредствено близкото
минало бяха спорни политически фигури като Берлускони, Джордж Буш, Кондолиза
Райс, Бен Ладен, Путин – а също и Симеон Сакскобурготски, Иван Костов, Сергей
Станишев и др. За беда понякога в обектива на карикатуристкото или анекдотичното
обозрение могат да попаднат духовни водачи, пророци, сакрални топоси, което вече
излиза извън сферите на толерантността и политическата, социална, културна
коректност и може да предизвика обратен ефект. Пример за това са мюсюлманските
вълнения и безредици, предизвикани от карикатурите на пророка Мохамед,
публикувани в западната преса, успели да породят дори ипломатически кризи. От друга
страна обаче, трайният им ефект върху общественото съзнание е симптоматичен –
очевидно става дума за отстояване на свещеното право на свобода на медийния глас и
поглед върху действителността.
Карикатурата и анекдотът обичат и силните политици, и бездарниците; и гениалните
водачи, и злодеите; и харизматичните личности, и васалите; въпреки всичко обаче, те
трябва да се основават на факти, да съблюдават принципите на верската и етническата
толерантност. Едновременно – да бъдат безкомпромисни към несправедливостта. Сред
имената на популярни съвременни карикатуристи в българската преса днес
разпознаваме Анри Кулев, Христо Комарницки, Борис Димовски, Ивайло Нинов и
други, а тяхното медийно пространство са вестниците “Стършел”, “24 часа”, “168 часа”
(с прословутите си седмични колажи на злободневни теми) и др. Анекдотът пък има
фолклорен генезис и актът на сътворяване, както и на рецепция разчита на колективнобезсъзнателното, на фолклорния аноним.
За разлика от рекламата, от ток- и риалити-шоуто, а също и от сродният жанр
фотоколажа, карикатурата не е ексхибиционистична, а по-скоро иносказателна: в този
смисъл тя е по-близо до публицистиката и литературата, отколкото до журналистиката.
Тя в най-голяма степен е обвързана с политическата култура на читателската (и
зрителска) публика, защото неподвижният рисуван образ крие много повече
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възможности за интерпретация и задава въпроси – раздвиженият най-често дава
отговори “на готово”.
Рецепцията на карикатурата има пряко отношение към и към общата култура на
публиката, към нейния бит, социален статус, обществено устройство. При всички
случаи карикатурата е отговор на очакванията в синхрон с преобладаващите
настроения в

обществото. Но е изключително трудно да се проучи и анализира

влиянието на жанра върху формирането на поведението и нагласите на публиката.
Високата политическа и гражданска култура би следвало да формира облика на една
карикатурна политика, използваща сложни изобразителни техники, формиращи или
манипулиращи общественото мнение. Истинската карикатура никога не върви с
победителите - не отразява официалната политика. Тя не следва, а насочва
настроенията в обществото. Оказва се, че тя е един медиен жанр с антимедийна нагласа
(защото, оказва се, че медиите вървят с победителите), но с медийни функции. 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.
Карикатурата и анекдотът се оказват в най-висока степен авторефлексивни жанрове по
отношение на своята медийна идентификационна стратегия. Те притежават двойна
отражателна способност – от една страна по отношение на действителността,
гротесково пречупена в тяхното критично огледало; от друга страна – самите те
“мислят” за себе си като за медийни жанрове. Парадоксално е, че те имат изключително
древна жанрова културна памет (техни праобрази са пещерните рисунки и кратките
устни фолклорни предания) и същевременно – хипермодерно битие – т.е. рецепция и
рефлексия във вид на раздвижени анимирани образи и интерактивни диалогови –
вицови ситуации в различните ток-шоу формати – радио и телевизионни. Популярни в
момента анекдотични формати в електронните медии са рубриката „Анекдотите на
господин Андреев” в „Шоуто на Слави”, както и дълголетното рабиорубрика „Хумор,
сатира и забава” в БНР, по програма „Христо Ботев”. Легендарен е сборникът с вицове
и анекдоти, събиран от професор Иван Славов в продължение на десетилетия и побрал
мъдростта и смеха на почти половинвековното ни българско съществуване – „Златната
решетка”.
Раждат се анекдоти и карикатури от- и в медиите – за медиите. В тях централни образи,
обекти и субекти, персонажи, проблемни ядра са именно медиите и тяхното
социокултурно статукво. Това провокира идеята за една оптимистична, хуманизирана
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версия на медийното бъдеще от гледна точка на присъствието-общуване на- и с
медията, която участва в диалогичната ситуация пълноценно, едновременно
колективно и персоналистично.
Въпроси и задачи:
Запознайте се с битието на карикатурата в епохата на българския тоталитаризъм.
Знаете ли кой е Борис Димовски? А Борис Ангелушев? Напишете кратки реферати за
тяхното карикатуристично творчество!
Изберете няколко карикатури на политическа и обществена тема, свързани със
злободневните събития от днешната българска действилност. Опишете ги и ги
коментирайте! Кои са техните автори? Научете повече за тях!
Запознайте се с поредицата от вицове на тема: „Попитали радио Ереван…”. Ето
един от тях, тълкувайте го:
Питат Радио Ереван:
- Ще има ли трета световна война.
- Не! - категорично отговаря Радио Ереван. - Но ще настъпи такава борба за мир, че
камък върху камък няма да остане!
Предложете и алтернатива с някои от най-остроумните, на които особено много
сте се смяли! Как ще ги определите – жанрово и тематично?Преценете обема на
политическите и на битовите внушения в тях?Как си обяснявате избора на топос –
Ереван?
Политическият виц и анекдотът са жанрове с дисидентско минало. Прочетете
следния виц-гатанка в мерена реч, много популярен, много злобен и сардоничен, но и
опасен, който се разказваше в годините на соца. Прлиписват му авторството на
Радой Ралин. Той се отнася до образа на партийната принцеса Людмила Живкова:
„Родило се моме на село със чалма на чело/ като чете срича – на баща си прилича/
който го познае – метрото ще копае. Що е то?” Разтълкувайте значенията му!
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Как е пародирана прословутата любов и вярност към вожда на партията и
държавата? Тълкувайте следния виц:
Една бабичка на село чува изстрели и излиза навън:
- Какво става, чедо? - пита тя един милиционер.
- Посрещаме другаря Живков, гражданке! - отговаря й той.
- А, добре, чедо...
След няколко часа пак се чуват изстрели. Бабичката пак излиза и пита милиционера:
- Какво е туй пък сега, чедо?
- Изпращаме другаря Живков, гражданке!
- Тъй ли? Че не го ли улучихте първия път, баби?
Знаете ли историята на поредица от вицовете за „борчéта” от началото на 90-те?
По какъв начин тези абсурдни сюжети и герои са обвързани с българската
социополитическа реалност тогава и днес?
Как си обяснявате факта, че вицът и карикатурата процъфтяват в тоталитарни и
авторитарни епохи, във време на потискане на свободата на словото и
демокрацията?
Кои са най-осмиваните и „любими” на вица и карикатурата съвременни български
политици? Защо? Разкажете 3 свои любими политически вица, интерпретиращи
теми от миналото и 3 – от настоящето!
Намерете книгата „Люти чушки” на Радой Ралин и разгледайте афоризмите и
карикатурите (дело на Борис Димовски)! Кои от тях са скандални, кои – безобидни от
ваша гледна точка? Как си обяснявате факта, че тази книга е била изгорена и дълги
години забранявана?

Тема 3
Комерсиалните и прагматичните текстове в масмедийния дискурс: прогнози,
обяви, реклами, комерсиални игри
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В пресата и в електронните медии нежурналистическите текстове си поделят три
огромни територии на изява: бита, изкуството и масовата култура. Съответно се
формират три групи нежурналистически жанрове:
- прагматични (създаващи визуално-вербални продукти на и за бита); това са всички:
прогнози, обяви, рецепти, съвети, некролози, проспекти, реклами, съобщения,
разговори в чат-а, уеб-изповеди (web-izpoved), форуми за дебати, сайтове за
запознанства и неформално общуване и др., създавящи възможността за обмен
на прагматична информация;
- художествени (артпродукти); това е изкуството в медийните си превъплъщения:
филми, постановки, концерти, рецитали, изложби, литературни текстове,
литературни

и

културни

рубрики,

репрезентиращи

изкуство

(прес-

и

електронни) под формата на конкурси, класации, изповеди, рубрики в
електронни дневници - блогове;
- развлекателни (продукти на масовата култура) по своему гранични, споделящи
функционалността и изразните средства на арт- и прагматичните текстове: токшоу, състезания, игри, класации (чарт, топ тен),

клипове, карикатури и

шаржове, кръстословици, хороскопи и др.
Нерядко текстове с различна типология се обвързват помежду си на базата на
функциите, които изпълняват: естетически-развлекателни, прагматични-развлекателни,
а нерядко – и журналистически.
Най-съществен финансов и комуникативен дял в масмедийното пространство заемат
прагматичните жанрове – прогнози (за времето, за състоянието на пътищата, за нивото
на р.Дунав, биопрогнози и пр.), обяви, рецепти, съвети, съобщения, некролози,
проспекти, реклами, сред които водеща роля заема рекламата. Правото на информация,
разбиране, развлечение определя полижанровия облик на медиите.
Рекламата
Рекламата присъства убедително в масмедийния дискурс без да е журналистически
жанр дотолкова, доколкото дава голяма по обем информация. Но, доколко рекламата
представя реалности, доколко самото масмедийно пространство представлява
реалност?
Рекламите подклаждат фантазиите и илюзиите на човека, с главната цел – да го
превърнат от мечтател в потребител. Те убеждават и манипулират адресата; тяхна
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основна функция е комерсиалната, а доминантната роля на езика като комуникативен
код се споделя от вездесъщата функция на невербалния визуален образ. Впрочем,
разбирано в широкия смисъл на думата, понятието реклама се изчерпва с представата
за съобщение, използване на търговското или идеологическото (има такова явление
като политическа реклама или антиреклама-негативна реклама) слово с цел привличане
на внимание, обществена подкрепа, продаване на стоки и услуги. Конкретно, според
понастоящем действащия Закон за радио и телевизия, дефиницията за реклама гласи
следното: това е всяко публично съобщение, включено в програмата на радио-или
телевизионен оператор, във връзка с търговия, работа, занаят, професия, което има за
цел да насърчи продажбата, покупката или наемането на стока или услуга,
включително недвижима собственост, да съдейства за популяризирането на кауза или
идея, или да предизвика друг ефект, желан от рекламиращия. (Лозанов, Попова)
Има различни типове реклами:
-динамични (раздвижени клипове и спотове – в електронните медии)
-и статични (в печатните медии, рекламните, плакати и билбордове);
-информативни и апелативни;
-хомогенни и хетерогенни (според семиотичния състав);
-с проста или сложна композиция.
Функциите им работят в утилитарна, социална, интелектуална и когнитивна посока.
Текстът на рекламата преодолява различни фази в акта на рецепцията: стратегии на
убеждаване, манипулиране-внушаване, налагане на убеждение. А тематично рекламите
заемат различни пространства: човекът и неговият микросвят, човекът и семейството,
връзките му с обществото, с противоположния пол, с природата; самоутвърждаването
като проблем и т.н.
В процеса на социалното конструиране на реалността съществен принос имат и
рекламите. Рекламата оперира с аксиоматични ценности (неподлежащи на съмнение са
ползите и благата, които демонстрира) и внушава ценности – посредством вербални и
невербални означаващи кодове (образи). Връзката между двата вида реалност - живота
и рекламата - се извършва посредством функциите на несъзнаваното; посредством
културните митове, играта и реалния опит – светоглед, идеология, бит.
Рекламното послание е синкретично - въздействащо с различни средства и начини
върху множествеността на сетивата; а образите му са означаеми и означаващи
едновременно (денотати, около които се облепват множество конотации, имащи
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нелинеарен - прекъснат строеж). Прочитът на статичната реклама може да започне и да
завърши отвсякъде, без да има винаги определена поанта и без от това да се губи
смисълът. Динамичната (радио- и телевизионна) реклама се подчинява на законите на
композирането на клипа и разчита преимуществено на стратегиите и похватите на
наратива.
Рекламата е експресивна, екстровертна, митотворческа; нерядко агресивно-сексистка.
Нейната възнаграждаваща, но и инфантилизираща функция (върху която почива и
вярата ни в нея – тя провокира детски представи и поведенчески стереотипи у
възрастния) се илюстрира от ефекта на играта. Използването на приказно-митологични
мотиви (понякога цели сюжетни матрици) или още по-интересно – пародирането им –
благоприятства изключително много интереса към този медиен жанр сред всякакви
социални и възрастови групи от публиката (особено децата). Правенето и
възприемането (консумирането) на реклама е всъщност игра, която ни дава усещане за
сигурност, рисувайки една винаги позитивна, удоволствена картина на света. Тя
притежава добродетелите на спектакъл, постановка, при това свръхдемократична. В
бъдеще, твърди Роджър Фидлър, рекламите, като носители на съществена информация
все повече и повече ще функционират ненатрапчиво, предлагайки избирателност:
подобно на витрините в търговски център. Фидлър вещае края на рекламния клип за
сметка на рекламния прозорец, който ще може да бъде докосван избирателно, с
индивидуално прекрачване на електронната врата, потребителят сам ще намира това,
което конкретно му е нужно. А то ще бъде в особен, смесен жанров медиен вид:
маркетинг-рекламен клип.
В групата на прагматичните (комерсиални) медийни нежурналистически жанрове освен
рекламата се включват още:
- рекламни търговски обяви и проспекти (например на Home shopping, Billa, Metro,
Praktiker и т.н.) – в хартиен и електронен вариант;
- рецепти и съвети (изобилстващи в специализираната “женска” преса), отново в
традиционен или виртуален вид; а също и общи
- обяви, прогнози, некролози, поздравления и т.н. (имащи по-скоро чисто
информативна, а не комерсиална функция). На границата между прагматиката,
комерсията и развлечението възприемаме такива интересни жанрови симбиози
като

208

- рекламната пародия и анекдотичната реклама (ще ги чуем най-вече в радио Браво
ФМ, в Ретро радио; в шоуто “Господари на ефира”, в „Шоуто на Слави”; в
миналото в “Каналето” и т.н.) – това са кратки наративи или диалози със скечов
характер, в които рекламното послание “проблясва” неочаквано на финала.
Особено важна (и все по-нарастваща по степен на важност) социално-комуникативна и
информативна функция имат новите медийни жанрове: SMS-послание или –
реклама;

Chat-разговор; web-izpoved; сайтове за неформално общуване в

интернет; форуми; мрежи и т.н.
Медийните игрови форми
Те са вербално-звукови и графични или визуални и експлицират съвременното
състояние на тази основна човешка дейност, която създава напрежение и радост,
формира усещането за духовна пълноценност и тоталност на битието, поради което не
може да бъде описана рационално. Всъщност, медийното амплоа на игровата човешка
дейност прави възможно рационализирането й поне в една прагматична посока. Това е
дейност, която носи приходи: медиите са индустрия, в тях действат пазарни принципи,
финансови механизми, основаващи се върху взаимния интерес – от страна на адресанта
и адресата на медийните послания. Да, играта не винаги е красива, твърди Хьойзинха,
тя дори не винаги означава свобода за човека и, ще добавим ние, положена в
масмедийния дискурс, тя не изразява непременно обществени идеали.
Медийните игри телевизионно състезание, медийна томбола или компютърна игра
имат способността да преодоляват онази категорична граница между виртуалния
(игрови) и реалния свят; да сливат действителни с недействителни време-мястосмисъл-абсолютен ред–ограниченост. Това е една примамлива и многообещаваща, но
нерядко опасна тенденция, която буквално грабва и омагьосва, свързва, но без да
освобождава играещия, го прави зависим от култа към нея.
Хьойзинха определя играта като първичност, а култът към нея като вторичен и в този
план говори за неясните граници и преходи от свещената сериозност към забавата (fun)
– трудно уловими, но задължителни. Играта е и трябва да бъде нещо различно от
всекидневния живот; тя е фундаментален духовен елемент на живота. А когато се слеят
хоризонтите на игровия (естетизирания) и хабитуалния (битово-профанния) дискурс, тя
добива сериозен характер и се превръща в хазарт. Личното човешко съществуване се
размива в световете на фикциите, които предлагат игрите.
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SMS-игрите и гласуванията, както и томболите, превземат медиите, будейки по
специфичен интерактивен начин социалната чувствителност и създавайки лъжливото
усещане за социална значимост. Има обаче нещо дълбоко нездраво в тази на пръв
поглед безобидна (на втори – прагматична и демократична) дейност. Остават неясни
докрай механизмите за събиране, отчитане и обработване на резултатите, на
разпределение на печалбите.
Според Закона за хазарта хазарт е всяка дейност, в която има залог и може да се получи
печалба или да се изгуби залогът. Не са хазартни игри викторините (куиз форматите),
изразяващи се в откровено търсене на отговори на въпроси или проявяване на знания и
умения (при условие, че наградите не са за сметка на постъпленията на участниците –
билети, телефонни такси и т.н.). Такива са игрите “Стани богат”, “Изпитът”, “Минута е
много”, т. е. там, където липсва принципът на лотарийност. Обратно – при SMS-игрите
само формално се играе - обикновено всички знаят отговора - и действа лотарийният
принцип.

Стимулира

се

количеството

набрани

номера,

благодарение

на

елементарността на отговора. Светът на медийните игри е едновременно свят на
истината и лъжата (фикционален и същевременно пазарен, комерсиален); в него вече
няма тайна (а тя е същественото условие за функционирането на агоналността
(игровостта); липсва неочакваност (диалогът и въобще – интерактивното общуване са
предрешени), от и в него единствено се печелят пари.
В прагматичните, в художествените и в развлекателните медийни форми, колкото и
различни да са според своята природа, произход, нагласа и функции, всъщност се
играе. В “Homo ludens” Хьойзинха класифицира типовете игрови дейности в разните
цивилизации и епохи от човешкото развитие, като отделя чистата игра (изкуството) от
свещените игри (мъдростта, науката, религията) и социалните игрови превъплъщения
(правото, войните, аристократическия, дворцов, дипломатически и пр. етикет).
Къде е мястото на медийната игра? Културата се ражда не от - а в играта, като игра.
Съвременната масова култура е плод на процеса на профанация на игровата дейност: и
спортът, и техниката, и рекламата, и пропагандата заместват игровото и култовото
начало с пазарното. Банализират и комерсиализират развлечението, изтласквайки го на
заден план заради печалбата, подменяйки агоналното (игровото) с комерсиалното. А
банализираното развлечение вече не е игра. Във всички явления, в които духът се
отказва доброволно от своята зрялост, могат да се открият признаци на заплашително
разложение на обществото. Съвременната култура вече почти не се играе, а когато се

210

играе, е фалшива, мрачно заключава Хьойзинха, предричайки в духа на Шпенглер
залеза на човешката култура (но и източна, и западна) – поне в този вид, в който я
познаваме. Не смеейки да предрече и аксеологизира (т.е. – да представи през призмата
на ценностите) нейното изцяло медийно бъдеще; с оглед на съвременното налагане и
утвърждаване на нежурналистическите жанрове в масмедийния дискурс.
Най-същественото присъствие на нежурналистическите – разбирай ентъртейнмънт жанрове в съвременния масмедиен свят е отредено на рекламата, мелодрамата, игрите и
шоуто в различните му видови и жанрови варианти. Това са форми на непряко, но
понякога много по-явно и активно въздействие върху общественото съзнание и
обществения организъм. Върху вкусовете, настроенията, нагласите и стереотипите на
обществото. Чрез тях обществото печели, купува и продава и се развлича; те са
огледало и сеизмограф – не по-незначителен от журналистиката - на социалните и
духовните процеси протичащи в него.

Въпроси и задачи:
Дайте дефиниция на термина и явлението реклама? Какви видове реклами познавате
според тематиката, прагматиката им?
Какво е политическа реклама? А рекламен клип и рекламен прозорец? А антиреклама?
Как тълкувате шаблонната констатация: „няма лоша реклама”?Дайте определения
и съответстващи примери от родния и от чуждия медиен опит!
Дайте примери за рекламна пародия и за анекдотична реклама? Коментирайте
ефекта на подобни медийни комерсиални жанрове!
Участвали ли сте в електронни комерсиални медийни формати? Печелили ли сте от
там? А гледате ли ги? Кои са любимите ви и защо? Ако ги отричате като ценност –
защо?
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