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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
За тематиката на сборника
Темата на седмото издание на серията „Обществени комуникации“
на пръв поглед може да изглежда тривиална, преексплоатирана и неблагодатна за сериозни академични проучвания. Но с разнообразието на
избраните конкретни изследователски обекти и ракурси, както и с изненадващите насоки на разсъжденията, аргументите и изводите си включените в сборника текстове категорично доказват несъстоятелността на
подобни привидности и подозрения.
Както може да се очаква в сборник от серия, посветена на обществените комуникации, преобладаващата част от публикациите пряко или
косвено са свързани с медиите и най-вече с тяхната информационна,
развлекателна и рекламна функция в миналото и в настоящето. Мотивите за приятелството и враждебността се търсят по отношение на самите
медии и на създателите на медийни продукти от гледна точка на други
организационни структури, групи и индивиди, но и в посоките на конкурирането и кооперирането между дейности и институции в полето на
продукцията, технологичната обработка и дистрибуцията на медийни
съдържания. Обект на интерес са също приятелските и неприятелските
стратегии и тактики на общуването чрез определени стари и нови медии
и медийни формати, конструиращи различни фрагменти от медийната
реалност и говорещи със специфични в аспектите на дружелюбието и
враждебността езици. В друга група публикации тематичният фокус е
пренасочен към художественолитературните интерпретации на етническите, религиозните, културните и политическите приятелства и вражди. Не са останали встрани от изследователското внимание и медийно
актуалните теми за амбивалентното отношение към непознатата другост
в глобализационния контекст на съвременността.
Дискусията по темата за приятелите и неприятелите в медиен, социалнополитически или литературен аспект в този сборник от изследвания залага преимуществено на динамичния стереотип на познанието за
другостта. В това е печелившият подход на всички автори към толкова
активно разработвана досега тема за приятелите и неприятелите. Защото
9
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изкушеният от филологически и философски интерпретации неизбежно
се замисля дали всъщност всеки, който не е приятел, задължително е враг,
дали неприятелство и враждебност са синонимни понятия. Не-приятел е
и този, когото не приемаме, защото не го познаваме; неприятел е чуждият,
другият, но без непременно да го мразим. Врагът задължително е неприятел, не-приятелят не е задължително враг. Затова и главното внимание на
всички толкова разнородни иначе изследвания в настоящото издание са
фиксирани върху функциите и механизмите на езика, чрез който се мислят, изграждат, превеждат, изследват връзките с другия, върху проблема
как да го обозначим – като приятел, близък, неприятел, непознат, различен, друг, чужд, враг, но и върху преценката доколко е важно за нас и обществото, в което живеем, какъв всъщност е той. Усилията на дирещите
възможни решения са насочени към динамичния стереотип на познаването, разчитат на пътуването към другия и на описанието на това пътуване. Търсят се отговори и на важните въпроси дали същностите приятел,
неприятел, враг са константни величини или могат да прехождат една в
друга, кои са условията за това, кои са механизмите на преодоляването
на вражди и любови, на съпричастност и безразличие, на активност и
пасивност в опознаването, дружелюбието и враждебността. Как се случва
това в медиите, в социалните практики, в изкуството? Доколко литературните сюжети и фикции, от своя страна, успяват да ни отворят прозорци към различни, учудващи и неконвенционални отговори на въпроса
кой със сигурност ни е приятел и кой не ни е враг. Как медиите, съвременните комуникационни, когнитивни и социалносемиотични практики
се позиционират в сложните екзистенциални параметри на литературата,
философията и езика? А обратното как става?
Редакционната колегия със задоволство отбеляза огромния интерес към поставената тема и сърдечно благодари за научноизследователската активност особено на авторите с външно участие, които ни дариха
със своето добре познато старо дружелюбие или пък със съвсем ново, но
добре разпознаваемо приятелство.
От значителната вариативност в обсега и вида на избраните изследователски обекти, както и от разноликостта на предпочетените интерпретационни подходи става съвсем очевидно, че темата за непознатите
приятели и познатите врагове е колкото актуална и плодотворна за академични дирения и приноси, толкова и неизчерпаема. Със сигурност тя
е от темите с предизвестено продължение.
През 2017 г. Катедрата по журналистика и масови комуникации в
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ навърши 15
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години – една вече зряла тийнейджърска възраст. Популярната психология твърди, че човек има най-много приятели, когато е на 25. Затова
точно след 10 години възнамеряваме да повторим интелектуалното предизвикателство и да подготвим сборник със заглавие „Непознати приятели, познати неприятели 2“. Ограничение в броя на приятелските участия няма да има.
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INSTEAD OF A FOREWORD
On the topic of this collection of academic studies
and articles
The topic of the seventh edition of the Public Communication Series could
at first sight seem trivial, overused and barren in terms of the opportunities
it offers for serious academic research in the field of public communication.
However, the variety of specific research objects and the perspectives chosen as
well as the surprising directions of thoughts, arguments and conclusions presented in the papers included in this collection clearly prove the inconsistency
of such assumptions and concerns.
As can be expected of a collection of a series on public communications
the predominant part of the papers is directly or indirectly related to the media and mostly to their informative, entertaining or commercial function in
the past and present. The motifs of friendship and hostility are explored in
relation to the media themselves as well as to the makers of media products in
terms of other organizational structures, groups and individuals, but also in
the direction of competition and cooperation between activities and institutions in the field of production, technological processing and the distribution
of media content. Another object of research interest is posed by the friendly and unfriendly strategies and tactics of communication through particular
old and new media formats that construct different fragments of media reality
and speak in languages specific in the aspects of friendliness and hostility. In
still another group of articles the focus of research is on the artistic and literary interpretations of ethnic, religious, cultural and political friendships and
feuds. The most popular media topics of the ambivalent attitude towards the
unknown Otherness in the globalized context of modernity have not evaded
the interest of researchers either.
In this collection of academic research, the discussion on the topic of
friends and foes in its media, socio-political or literary aspect has its focus predominantly on the dynamic stereotype of getting to know the Other. This lies
in the heart of the winning strategy of all authors on the topic of friends and
foes which has been so extensively analysed so far. For the one tempted by the
philological or philosophical interpretations on the topic inevitably finds one13
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self thinking whether in reality each one who is not a friend is necessarily a foe,
and whether unfriendliness and hostility are truly synonymous concepts. The
one we do not accept because we tend to perceive that person as a stranger is
considered a non-friend; a non-friend is also the foreigner, the Other, but that
does not necessarily entail a feeling of hatred. By default, the enemy is a foe,
while the non-friend is not. That is why the main focus of all these analyses,
diverse as they are in their various aspects, is fixed on the language functions
and mechanisms used in order to be able to reflect on, develop, translate and
investigate the relationships with the Other, on the problem of defining the
Other – as a friend, a close one, a non-friend, a stranger, an enemy, but also
on the assessment of how important it is for us and the society we live in to
find the Other’s true nature. The efforts of those seeking possible solutions go
into the dynamic stereotype of knowledge, they count on the journey to the
Other as well as on the description of that journey. Answers are sought to the
important questions of whether the concepts of friend, non-friend, and enemy
are constant values or they can flow into one another, what the conditions for
that to happen are, what the mechanisms to overcome feuds and love, empathy
and indifference, activity and passivity in getting to know the Other, friendliness and unfriendliness are. How does this happen in the media, in the social
practices, in the arts? What is the extent to which literary plots and fictions
on their part can open windows to different, surprising and non-conventional
answers to the question of who is truly a friend and who is not? How are the
media, contemporary communicative, cognitive and social semiotic practices
positioned in the complicated existential parametres of literature, philosophy,
and language? And how does the opposite happen?
The Editorial Board was pleased to notice the enormous interest expressed in the proposed topic and expresses its heart-felt gratitude for all the
research acumen especially of the external authors who granted us their wellknown old friendliness or their totally new but very obvious friendship.
From the considerable variety in the scope and type of the chosen research objects as well as from the diversity of preferred interpretative approaches it becomes obvious that the topic of unknown friends and known enemies
is just as up-to-date and prolific for academic investigations and contributions
as it is inexhaustible. It is certainly one of the topics whose continuation is
predetermined.
In 2017 the Department of Journalism and Mass Communications at
Konstantin Preslavsky University of Shumen turned 15 years – a mature teenage
stage of development. Popular psychology claims that the time in life when a
person has maximum number of friends is at 25. That is why in exactly ten years’
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time we are planning on repeating this same intellectual challenge and compile a
collection of papers entitled “Known Friends, Unknown Enemies 2”. There will
be no restriction on the number of friends willing to participate in that project.
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Медии, институции, реклама
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМУНИКАТОРИ
В КОНКУРЕНТНА КООПЕРАЦИЯ
ЗА МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ
Юрий Проданов

PROFESSIONAL COMMUNICATORS
IN A COMPETITIVE COOPERATION
ON MEDIA CONTENT
Yuriy Prodanov
Abstract: The paper focuses on the increasing role of PR specialists in the development
of media content in mainstream media. This trend has become even more obvious in the last
few years. The re-positioning of the market of activities to the field of professional communication is not only related to the marketing of goods and services. It testifies that in outsourcing
the production of media content out of the newsrooms, the media count more and more on
professionals and professional environment, which traditionally have been considered competitive. This process can be defined as “competitive cooperation on media content”.
Key words: professional communicators, journalists, PR experts, media content,
outsourcing

В книгата си „Media Training 101: A Guide to Meeting the Press“ Сали
Стюарт предупреждава PR практиците: „Репортерите не са ваши приятели“ (Stewart 2003: 15). По-нататък в текста си авторката уточнява, че
категоричният отказ от близост не означава, че журналистите са техни
врагове. Едно необходимо уточнение, защото на специалистите в професията често им се налага да се държат като куче пазач, когато защитават
интересите на своята организация (редакция или агенция). „Без комен17
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тар“ и „Можете да прочетете всичко в прессъобщението“ са често срещани формули в общуването на професионалните комуникатори от двете страни на информационната барикада, но според комуникационните
специалисти те не са адекватни.
Все по-отчетливо става ясно, че в бъдещото формиране на медийно
съдържание (особено при мейнстрийм медиите) журналисти и PR специалисти ще трябва да участват в най-предизвикателната професионална конвергенция, която може би ще заличи различията между двете професии.
Нюанс към разбирането на сложното взаимодействие между двете професии – тяхното партньорство и същевременно конкурентно съществуване – привнася и професорът по журналистика в California State
University в САЩ Христофор Караджов. Показателeн за резонността на
неговите изводи и наблюдения е фактът, че е работил като журналист в
“The Dallas Morning News”, а преди да напусне България през 1997 г. е бил
част от екипа на в. „24 часа“. Практическият опит в областта на медиите,
съчетан с научната кариера, предполагаща визионерски анализ на факти
и явления, дава основания за доверие в направените констатации. Още
повече, че системата на алумни в университетите по света осигурява възможност за наблюдение на кариерата, получена в дадено образователно
поле, в развитие. Ето и един от изводите на Караджов: „Преди 40 години
в САЩ е имало трима репортери или редактори на всеки зает в PR бранша. Сега съотношението е 4.6 към едно в обратната посока. Журналистите
средно правят едва две трети от парите на пиарите. Преди година и половина трима репортери на един малък вестник тук, The Daily Breeze, взеха
наградата „Пулицър“ за местно разследване. Към момента на връчване на
наградата двама от тях вече работеха в PR фирми. Малко след това и третият напусна, за да стане шеф на отдел „Връзки с обществеността“ на здравноосигурителна компания. Понеже сме били винаги в близки отношения
с изданието, направихме среща с репортерите. Помня, на нея Франк Сураки, един от наградените, каза, че искал „да остане с най-добри спомени
от журналистическата професия“, заради което трябва да я напусне след
25 години като репортер и редактор. Същото, макар и с други думи, ми
каза една от най-добрите ми студентки, Ерин Спандорф, която работеше
за чудесен вестник в Арканзас, преди талантът ѝ да бъде грабнат от маркетингова фирма в родния град на Бил Клинтън, Хоуп“ (Karadzhov 2016).
Това естествено преливане на професионални умения и качества
между две от основните професии в областта, където оперират медиите,
е предпоставка за разсъждения в посока, проявяваща се по принцип за
областта на масовите комуникации и за медиите в частност. И ако гово-
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рим за медийна конвергенция в сферата на съдържанието, технологиите,
интерфейса и т.н., то нямаме ли основание да твърдим, че конвергенцията е налице и в областта на професионалните умения и качества – на
професиите в полето на медиите в цялост? Във време, в което професионалният класификатор е една от доста нестабилните нормативни системи при появата на толкова нови и изчезването на класически професии,
не е ли време да говорим за нова професия, конвергентен резултат от
приближаването на професиите на журналисти и PR експерти? Професията на професионалния комуникатор.
В своето историческо развитие медиите, журналистите1 и информацията се намират в едно особена и обособена взаимосвързаност, при
която с ключово значение е технологичният фактор. Технологията2 за
събиране, обработка и разпространение на информацията в медиите е в
обратно пропорционална връзка с ролята и значението на журналистическата професия. Колкото по-сложна и недостъпна е информационната технология, с толкова по-висока обществена значимост и авторитет е
професията на журналиста (както и на всички професии, осигуряващи
функционирането на медиите). И обратно – колкото повече хора имат
възможността да генерират информация чрез контролирани и управлявани от тях информационни устройства и канали (медии), толкова посилен става натискът върху журналистическото съсловие като носител
на експертност, недостъпна за неспециалистите.
Тази отчетлива и видима тенденция достига своя логичен апогей
в първото десетилетие на XXI век, когато практическата достъпност до
глобалната мрежа от всички точки на света и практическата достъпност
до технологията от страна на всеки един човек във всяка точка на света
превръщат този човек в медия – източник и продуцент на потенциално
обществено значима информация3.
1 Още

през 1623 г. в текста антиутопия на Ян Амос Коменски „Лабиринтът на света и раят на сърцето” се говори за ясно оформено професионално съсловие на журналистите (в текста novinářе (чеш.) – новинари). В алегоричния „Град на света” това
професионално съсловие е представено в своята социална обособеност и обществена
значимост заедно със съсловията на търговците, военните, съдиите, студентите и учените и т. н. Това дава основание за твърдението, че още през XVI век професията на
журналиста в Европа е несъмнен факт (вж. Komenskiy 1982).
2 Под технология се имат предвид именно същността и принципите на техническата обезпеченост (технически средства, устройства, машини и т. н.) на процеса по
мултиплициране (тиражиране) на информацията.
3 Вече са всекидневие примерите за това как видеоматериали, заснети с персонални смартфони, стават водещи в световния информационен новинарски обмен.
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Лавинообразното нарастване на информацията се предопределя от
четири отчетливи фактора, които могат да бъдат систематизирани така:
На първо място трябва да се посочи многоаспектната глобализация (икономическа, финансова, културна, политическа и пр.), при която
на практика източниците на информация са неизброими и необозрими. Показателни в това отношение са появата и използването на професионалния термин „лента“ – онзи сектор, предимно в сайтовете на
информационните агенции, където новопостъпилата информация е организирана под формата на непрекъсната хронологическа линия (пред
новината е посочен единствено часът, в който тя се е превърнала в част
от медийното съдържание). По този начин в рамките на една медийна
организация, изпълняваща функциите си на информационен източник,
се стига до непрекъсваемост на процеса на постъпване и предоставяне
на информация.
На второ място (не и по важност) може да се постави усложняването на медийния ландшафт – непрекъснатата поява на нови медии, които
не само са източник на ново съдържание по отношение на аудиторията
си, но съвкупно сами по себе си са източник на информация за други
медии. Видима закономерност е, че и самото усложняване на медийния
ландшафт е не толкова екстензивен и протичащ в исторически аспект
процес: с течение на времето новопоявили се медии се присъединяват
към числото на утвърдените и познати медии. Интензитет на процеса
придава и фактът, че всяка нова технология и всяко нововъведение все
по-бързо изминават пътя от скъпоструващ интелектуален и материален
продукт от момента на навлизането си на пазара на стоки и услуги до момента, в който се превръщат в общодостъпна стока за масово потребление. В този смисъл медиите, базирани на новите дигитални технологии,
вече са възможна и постижима инвестиция – на първо време финансова.
Задължителният за класическите медии сериозен финансов ресурс – разходи за печат, технически средства и апаратура, разходи за разпространение на ефирен радио и телевизионен сигнал и т.н. – на практика става
пренебрежим фактор. Не е пресилено да се твърди, че инвестицията в
медия е във възможностите на всеки, който го пожелае.
На трето място е факторът социални медии, социални мрежи и
така наречената гражданска журналистика. Блогосферата, Фейсбук, Туитър, професионални мрежи като Линкедин и пр. са неизчерпаем ресурс
на информация. Нерегламентираното коопериране на класическите медии с посочените по-горе източници дава възможност всеки и по всяко време да каже на всички онова, което знае. По необичаен начин се
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възпроизвежда ситуация, характерна за времето преди появата на електронните медии, които задължително изискват голям човешки ресурс и
екипност. До края на XIX в. е нормална практика печатни издания да се
редактират и издават от един човек4. Във времето след дигитализацията
и в условията на всеобща достъпност до устройства за разпространение
на информация, човекът медия е отново актуален. Само че сега неговата аудитория е глобално позиционирана – навсякъде и във всяко време.
Това съчетаване на фактора бързина на информацията и повсеместност
на потребителите добре личи в тезата на Цветан Тодоров: „Днес информацията е насочена както към учени, така и към неграмотни, от всяка
прослойка, от всяка държава и нещо повече – тя е незабавна. Несъмнено
нейните източници са многобройни…“ (Todorov 2013: 161).
На четвърто място застава дигитализацията на информационния
архив, която на свой ред дава възможност фактите от настоящето да бъдат контекстуално осмисляни и допълвани назад във времето. Този фактологичен бекграунд лежи в основата на хипертекстуалността, разгръщаща процеса на информиране в посока на историческото „там“, което
пък от своя страна се слива с първия компонент от информационната
дихотомия „тук и сега“.
Какви са преките резултати от изброените дотук четири тенденции
в нарастването на информационният поток:
Ако многоаспектната глобализация е един от най-важните фактори за динамиката в промените на съвременните общества, то два неписани принципа при нея са водещи по отношение на политическите
форми на управление на националните държави и на наднационалните
формирования (например ЕС). Глобализацията принудително налага
социокултурна (хора) и икономическа (капитали) гъвкавост и адаптивност. Пряко следствие от това е нещо важно – отслабване на социалната
мрежа от връзки и на идентичността на индивида, които пък са от съществено значение при осъществяването на социалната комуникация.
Ако приемем социалната мрежа за ключов фактор, осигуряващ канали,
по които тече информацията между отделните индивиди и групи в социума, то нейното отслабване е първият тревожен симптом за криза и
в наличния комуникационен модел. Кризата на индивидуалната иден4 Разбира

се, по същото това време по света вече е факт и масовата преса със стохилядни тиражи и професионално структурирани редакции. Практиката на „човека
редакция (медия)” е характерна за малки регионални издания или издания в общества
в процес на модернизация. Такова е и българското общество в епохата на националното Възраждане.

22

Юрий Проданов

тичност пък по-скоро предполага личностно социално изключване и неучастие в различните форми на обществена комуникация. С други думи,
информацията тече по „ерозирали“ канали към „ерозирали“ адресати.
Усложняването на медийния ландшафт поражда по-лесно видими
следствия по отношение на важния въпрос с формирането на устойчиво
обществено мнение. За изходен пример в следващите разсъждения ще се
използва противоположното състояние на пределно опростения медиен
ландшафт, характерен за тоталитарните общества. При тях контролът
върху информацията, преминаващ през контрола върху медиите и ограничаването на многообразието им, на практика формира огромни компактни аудитории – адресати на послания и внушения. Контролираната
липса на алтернативни спрямо идеологическия контекст индивидуални оценки, експертни анализи и коментари на лидери на общественото
мнение на практика налага социални тези, приемани безкритично. При
тоталитарните общества и тоталитарните медии общественото мнение
е тотално в своята доминация, но често отношението на индивида към
тази ситуация е, че на практика обществено мнение липсва. Тръгвайки
от тази фактологическа база и следвайки пътя на махалото, по-видимо
става, че медийното разнообразие, характерно за либералните общества, съчетано с информационната революция, новите информационни
технологии и новите медии, има пряко следствие – неконтролируемо и
продължаващо фрагментиране на аудиториите. По този начин цели социални групи, формирани на някакъв принцип (професионален, съсловен, културен и пр.), се оказват доброволно или неволно изолирани от
участието си в дебата по обществено значими въпроси и от формирането на обществено мнение. Това те правят изключително като потребители на предимно специфично медийно съдържание, идващо от медии
с професионален или специализиран профил. На пръв поглед тази обществена атомизация, доведена до край, е пълна антитеза на ситуацията
при тоталитарните общества. Но е също толкова опасна по отношение
на формирането на общественото мнение във връзка с важни за социума
въпроси – често то на практика липсва. И по странна аналогия с тоталитаризма индивидът също се изолира от ставащото около него.
Социалните медии и социалните мрежи първоначално са посрещнати не само като нова възможност за конвенционалните медии от гледна точка на нови информационни източници, обогатяващи и разнообразяващи медийното съдържание. Общественото очакване е чрез тях
да се преодоляват корпоративни, политически, финансови и лобистки
зависимости, в които често изпадат мейнстрийм медиите. И наистина
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първоначалната финансова независимост на социалните медии и мрежи, несъобразяването с необходимостта от финансиране на процеса по
производство и разпространение на съдържание дават възможност чрез
тях в общественото полезрение да влизат новини, коментари, гледни
точки, които конвенционалните медии целенасочено пренебрегват или
премълчават. Подобни проекти показват неподозирани възможности за
промяна на статуквото (политическо, икономическо и пр.) и за привличане на огромен обществен интерес и аудитории. Тази характеристика
води до очакването именно социалните медии и социалните мрежи да
се окажат нов, мощен генератор на обществено мнение, трансформиращо се в реални действия за практически промени в социума. Свръхочакванията, че социалните мрежи ще се превърнат в действен фактор в
процесите на социална промяна, предизвикана от общественото мнение
и подкрепа, предизвикани от тях, скоро са разколебани. Оказва се, че
социалните мрежи лесно генерират първоначален социален импулс, но
не успяват да утвърдят и да задълбочат социалната промяна. Въпреки че
тази линия на социално въздействие в някаква степен се запазва, с течение на времето социалните медии и мрежи:
– Допринасят за информационната свръхнаситеност. Тя пък е разколебаващ фактор по отношение на формирането на обществен
акцент. По този начин медиите не могат да реализират аксиологическа подредба на обществено значимите факти.
– Не преодоляват липсата на модератори и непризнаването на авторитети (при социалните мрежи), поради „плоския“ или хоризонтален начин на комуникация. Това не дава възможност за рекапитулация и обобщаване на резултатите от обществената дискусия – задължителен момент при формиране на общественото
мнение.
Дигитализацията на медийния архив, който го прави достъпен по
всяко време, и технологичната възможност на принципа на хипертекста
архивът да става част от новото медийно съдържание създават възможност за осигуряване на изчерпателен и задълбочен фактологически и
аналитичен контекст при осмислянето на важни за обществото факти и
събития. Но, от друга страна, всеки хипертекст е заплашен от собствената си многословна прекаленост – „хипер“. Това съществено променя акта
на четене, който от линеен се превръща в мрежов (вж. и Prodanov 2010a).
Колкото и неочаквано да е, търсената задълбоченост при „мрежовото
четене“, от гледна точка на по-голяма информираност по конкретен проблем, на практика води до информационно разсейване – потребителят
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практически непрекъснато се отклонява от основния текст, следвайки
линковете, посочени в него.
Става ясно, че за разлика от класическите медии от прединтернетното време новите медии трудно оформят преобладаващо обществено
мнение. В своето свръхдинамично присъствие при информационния
медиен оборот и в условията на непрестанно обновяване на медийното
съдържание те по-скоро са инструмент за пораждане на обществен скептицизмът. Той е сериозен фактор в критическото осмисляне на действителността, но рядко се трансформира в реални действия. Докато именно
общественото мнение е ключов фактор в промяната на социалната реалност.
Каква е тогава главната задача пред журналистите и PR експертите, които в този текст бяха обединени под обобщаващото определение
професионални комуникатори? Тази задача не е нова. Тя е била винаги
първостепенна по важност за професионалните комуникатори и може
да бъде формулирана кратко и ясно – формиране на адекватно5 медийно
съдържание.
Оказва се, че именно създаването на адекватното медийно съдържание е огромно предизвикателство във време на свръхинформираност.
Това е привиден парадокс, защото богатият избор прави нещата по-трудни. И обратно – присъствието на творческо начало при професиите на
журналиста и пиара се предопределя винаги от търсенето на липсваща,
а не от систематизацията на налична информация. Този феномен е свързан с креативността и е изследван в полето на социалната психология:
„Казват ни, че най-добрият начин да се окуражи креативността е да се
премахнат всички пречки, но има значителни доказателства за обратното. В едно изследване психологът Роналд Финке кара участниците да създадат артистичен проект. На някои дава богат избор от материали, а на
други – съвсем оскъден. Открил, че най-креативните работи били дело
на онези с по-малкия избор“ (Weiner 2016: 112).
Ако резултатите от експеримента на Финке се приложат към коментирания проблем за медийното съдържание, може да се допусне, че
креативността ще е налична при търсенето на липсваща информация, а
не толкова при систематизирането и подреждането на налична информация. В този смисъл професионалната роля на класическия репортер,
5

На естествения въпрос спрямо кого е адекватно медийното съдържание може
да се отговори, че в случая се има предвид идеалната медия, в която е наличен баланс
между разнообразна позитивна (и несъмнено достоверна), фактологична и сервизна
информация от различни сфери на живота.
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който работи на терен, си остава изключително важна, въпреки че съвременна тенденция е той да бъде заменян (най-вече от финансови съображения) с алтернативните източници на информационни агенции,
институционална официална информация, информация, идваща от аудиториите (feed back), и т.н.
Но ако тенденцията за стесняване на полето за изява на репортерите е факт, то следващият редут6, който професионалните комуникатори
трябва да защитават (и развиват) на всяка цена, е позицията на редактора. И тук не става дума за определящата роля на главния редактор или
на неговите заместници, които отговарят за редакционната политика на
медията и за стратегическото ѝ позициониране в цялостния обществен
дискурс. Важна е ролята на оперативния редактор, всекидневно систематизиращ и подбиращ информацията от външните за медията източници,
позоваванията на други медии, информация, идваща от обратната връзка, социалните медии, гражданската журналистика и от всички останали
неизброими в съвременността точки, откъдето към медията постоянно
идва информация7.
Ситуацията по необичаен начин напомня случващото се през споменатия по-горе европейски XVII век. В поредица от публикации (Prodanov 2010b: 55-63; Prodanov 2013: 71-84; Prodanov 2015) съм насочвал
вниманието си върху явление, определяно като „информационен стрес“
в резултат от появата на свръхинформираност, която на свой ред е следствие от появата на нова информационна технология. Конкретен и доказан резултат от това винаги е натиск върху индивидуалната менталност
със статистически доказани отклонения и предизвикателства (меко казано) към общоприети от социума ценности, нарушаване на авторитета на
утвърдени институции, идеологически системи, теологически учения и
т.н. Описаната ситуация обаче е винаги потърсената възможност, която
следва всяка криза. По отношение на цивилизационното развитие (или
регрес) тя е отчетливо формулирана от Арнълд Тойнби с хипотезата за
„отхвърляне на общоприетото мнение, че цивилизациите възникват,
когато средата предлага неочаквано леки условия на живот и до пред6 Редут

(от фр. redoute – „убежище“) – постоянно или временно фортификационно, обикновено землено, съоръжение от затворен вид. Широко се е използвал за отбрана (позиционна война). Пригоден е за тактическа отбрана на 200 – 800 войници. Много
често включва и средства на артилерията.
7 Специално внимание тук заслужава все по-сериозното участие на копирайтърите във формирането на медийно съдържание. В голяма част текстовете им са пресечна
точка на информация и PR техники.
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ставяне на точно обратната гледна точка (к.м. – Ю.П.)“ (Toynbee 1995:
143). С други думи, именно предизвикателствата и последвалият отклик
(по формулировката на Тойнби) са онези жизненоважни за обществата
моменти, които предхождат качествената им промяна. Или онова, което
доста общо и неопределено наричаме прогрес. От гледна точка на коментирания тук случай е закономерно, че именно Ян Амос Коменски, който
нарежда професията на журналистите сред важните човешки дейности
на своето време, е един от създателите на систематизираната образователна система8. Има се предвид системата, която подрежда информацията като полезна и необходима (от една страна) и като излишна (от друга)9
и включва в себе си „масовия“ човек на модерното време.
Следователно по отношение на информацията учителят е систематизиращата персона, придобила професионална компетентност
да извършва такава дейност. Тази обществена функция и „обществена
поръчка“ е следствие от обществената необходимост за преодоляване
на информационния хаос, настъпил след появата на книгопечатането.
Неслучайно има дълъг период от време, в който основната функция на
медиите (и на книгите като медия) е образователната. По аналогия би
трябвало да се предполага появата на неинституционално (в генезиса си)
обществено усилие за подобно подреждане на информационния хаос,
настъпил след революцията в информационните технологии. В това
отношение е проблем, че в исторически аспект образование и медии са
част от характерните за модерните и постмодерните общества профилираност и специализация. Медиите са оставили образователната функция
почти напълно на специализираните в това отношение институции10 и
са се насочили към информирането, развлечението и продажбите с доминиращата роля на развлечението.
В този смисъл ролята на оперативния редактор (продуцента в електронните медии) става определяща. Той трябва да се превърне в ключов
фактор при професионалното формиране на медийното съдържание. В
8 Тук

не става дума само за „Великата дидактика”, оценявана като фундаментален
спрямо възникването на образователната система текст. Коменски е автор и на поредица от текстове, които развиват идеята за образование на роден език, нормативизиране
на езика – граматика и т.н.
9 Грижата за „вредната” информация е прерогатив на други институции, които възникват по същото време. Една от тях е цензурата.
10 В това отношение са симптоматични появата и нарастващата популярност в
последното десетилетие на специализирани образователни масмедии, образователни
телевизионни канали, програми и специализирани предавания. И медиите, и образованието са в навечерието на качествена промяна.
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този процес естествено ще бъде включването на съдържание, идващо
от специалистите в областта на PR и от копирайтърите и формирано в
жанрова близост с класическите журналистически жанрове. Тази професионална конвергенция, видима и в „смяната на отборите“, която се
случва в кариерното развитие на журналисти и пиари, доказва, че независимо от заеманите в момента корпоративни позиции може да се говори за професията на професионалния комуникатор. Съвместните им
действия, независимо от коя страна на информационната барикада са,
могат да бъдат определени като конкурентна кооперация за медийно съдържание.
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ОМБУДСМАНЪТ – НЕПОЗНАТИЯТ ПРИЯТЕЛ
НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
Иван Капралов

THE OMBUDSMAN – THE UNKNOWN FRIEND
OF THE BULGARIAN MEDIA
Ivan Kapralov
Abstract: The main thesis set forward in this paper is based on the understanding
of the media as institutions of great significance to the development of a pluralistic society in the conditions of democracy. The ineffective means of media regulation and selfregulation question media’s ability to guarantee freedom of speech and thus their reform
becomes a matter of urgency. The latter can be executed by the state institution of the
ombudsman. The paper aims at analyzing the nature of the ombudsman as an institution
in Bulgaria and at tracing the intersections between its functionality and the media in
order to guarantee public interest.
Key words: institutions, media institutions, ombudsman, power, balance, freedom
of speech

Годишният доклад на неправителствената организация „Репортери
без граници“ за 2017 г. представя тревожни констатации за свободата на
медиите в целия свят. Данните от проучването, което се провежда всяка
година и проследява състоянието на медиите в 180 страни, сочат завишена намеса в работата на медийните институции от различни икономически, политически, културни организации; наличието на фалшиви
новини; репресии срещу журналисти и доминация в пресата на така наречените „силни хора“ като Тръмп и Ердоган. В тази класация България
е на 109-о място с пояснението, че медийната свобода у нас е на най-ниско ниво измежду всички членки на Европейския съюз. За тревожната
тенденция допълнително говори и фактът, че година преди присъединяването ни към Европейския съюз през 2006 г. в същото изследване
България е класирана на 35-о място. Коментарът за страната ни е озаглавен „Подкупване на медии“ и разкрива „среда, доминирана от корупция
28
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и таен сговор между медии, политици и олигарси“. „Правителственото
отпускане на средства от ЕС за някои издания се прави с пълна липса на
прозрачност. Така фактически се подкупват издателите, за да бъдат меки
към правителството в техните политически репортажи и същевременно
да се въздържат от отразяването на някои проблеми“, посочват още от
„Репортери без граници“1.
Тревожните констатации в доклада на тази авторитетна международна организация са ясно отчитани и в българското общество.
Проблемите с медийната концентрация на печата и разпространението,
осигуряването на медиен комфорт за управляващите чрез предоставянето на публични средства под формата на реклама или публично наложения термин за „медии бухалки“ спорадично повдигат въпроса за
необходимостта от нова правна регулация за дейността на медийните
институции. От друга страна, идеите за осветяване на медийните собственици или приемането на специален закон за печата срещат съпротива с аргументи за минимален ефект или заплаха срещу свободата на
словото. Медийната общност предпочита да насочва дебата в посока на
продължаващо развитие на системата за саморегулация и повишаване на професионалните етични стандарти. Въпреки че добре осъзнава
ясно оформилата се неефективност на приетия през 2004 г. Етичен кодекс на българските медии и сформираните саморегулаторни органи.
Показателен е фактът, че етичните комисии към Фондация „Национален
съвет за журналистическа етика“ започват да функционират точно през
онази 2006 г., когато медийната свобода в България е класирана на 35-о
място в изследването на „Репортери без граници“. Общественият дебат
за допълнително развитие на системите за медийна регулация и саморегулация не е лишен от смисъл.
Основната теза на настоящата статия стъпва на разбирането, че
медийните институции следва да се възприемат като система с особено
значение за развитието на плуралистичното общество в условията на демокрация. В този смисъл основните принципи на медийната регулация
и саморегулация черпят своята сила от гарантираната в Конституцията
на Република България от 1991 г. медийна свобода. В изследването си
„Произход на политическия ред“ Ф. Фукуяма подчертава, че създадените от обществата институции, които следва да изпълняват определени
функции, имат склонността да не се развиват в синхрон с развитието на
обществата: „От друга страна, фактът, че обществата са неимоверно кон1 За повече информация вж. Sayus na balgarskite zhurnalisti – http://sbj-bg.eu/?t=35292.
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сервативни по отношение на институциите, е причина, когато първоначалните условия, довели до създаването или утвърждаването на дадена
институция, се променят, тя да не успее да се реформира, за да отговори
на новите обстоятелства. Разминаването между степента на промяната
на институциите и външната среда е причина за политически упадък
или институционален разпад“ (Fukuyama 2015: 537).
С други думи, отклоненията в дейността на системата от медийни институции следва да се разбират като разминаване с обществената
среда, което води до политически упадък в обществото или до институционален разпад. Разглеждан по този начин, проблемът с медийната
свобода е проблем на една гарантирана от конституцията дейност и реформирането може да се търси чрез намесата на друга създадена от обществото институция. Статията си поставя за цел да изследва характера
на институцията омбудсман на Република България и да потърси пресечните полета на неговата функционалност с тези на медийните институции, за да се гарантира общественият интерес. Възможно е омбудсманът
да се окаже един непознат приятел за българските медии.
Един най-общ преглед на четирите конституции в историята на
България е достатъчен да се направи категоричният извод, че свободата на словото, упражнявана от медийните институции, винаги е стояла
на вниманието на държавата. Създателите на конституциите осъзнават значимата социална роля на тази основна свобода и я санкционират като норма от най-висш правен порядък. Следователно въпросът за
свободата на словото, нейното упражняване и ограничаване е и въпрос
на конституционното право. Действащата Конституция на Република
България, приета на 13. 07. 1991 г., регламентира свободата за свободно
изразяване на мнение, свободата на медийните институции и свободата
на достъп до информация. В Глава II, озаглавена „Основни права и задължения на гражданите“, на тези свободи са отделени текстовете на чл.
39, чл. 40 и чл. 41, които оформят основната конституционна рамка на съвременното българско медийно право. Скоро след приемането на новата
Конституция Конституционният съд е сезиран с различни искания за
тълкуване. Тези тълкувателни изводи ограничават, аргументират и указват насоки за развитие на медийната регулация в България. Показателни
в това отношение са РКС № 15 от 1993 г., РКС № 19 от 1996 г., но най-вече
РКС № 7 от 1996 г. по Конституционно дело № 1, образувано по искане на Президента на републиката за даване на задължително тълкуване
на разпоредбите на чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Конституцията. Анализът
на съда обхваща проведените обсъждания от Комисията по изработва-
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не на проекта за Конституция. Съобразен е и с Международния пакт за
икономически, социални и културни права и Международния пакт за
граждански и политически права, които са ратифицирани от България.
Отчетена е и практиката на Европейския съд по правата на човека.
На първо място Конституционният съд сполучливо определя въпросните текстове като „комуникационни права и свободи на гражданите“. Съдът подчертава желанието на конституционния законодател
да даде по-детайлна регламентация на тези обществени отношения и
същевременно отдава значение на вътрешната функционалност между
отделните текстове. Подходът е съобразен с факта, че става дума както
за индивидуални права и свободи на всички български граждани, така
и за основни професионални принципи за журналистическата дейност
и медийните институции. Според съда комуникационните права наред с
индивидуалното си съдържание (права за всеки български гражданин)
имат и подчертан институционален характер: отделните права са уредени преди всичко като индивидуални права на личността. Независимо от
това свободата на печата и на останалите средства за масова комуникация се схваща по-скоро като институционална2.
В чл. 40, ал. 1 от Конституцията се прокламира свобода на медиите и се постановява обща забрана за цензура. Коментирайки структурния подход на конституционния законодател, конституционните съдии
подчертават, че дори и да липсваше този текст, правото, съдържащо се в
него, би могло да бъде извлечено с тълкуване от по-общата разпоредба
на чл. 39 на Конституцията. Фактът, че все пак е съставен отделен текст,
доказва и по-специалното внимание, което основният закон иска да уреди изрично: „Проблематиката на чл. 40, ал. 1 от Конституцията далеч
надхвърля резултатите от буквалния прочит на разпоредбата. Печатът и
другите средства за масова информация, които се визират в нея, са преди
всичко средства за разпространяване на мнения (информация, идеи и
т.н.) чрез съответен способ – писмено, чрез звук и чрез изображение, се
отбелязва в КРС № 7 от 1996 г.“ (Коnstitutsiya1991).
Очевидно е, че поради специфичното значение на медийните институции Конституцията им отделя специален текст. Съдът обяснява
ситуацията с особените обществени функции на медиите да разпространяват масова информация, да служат като форум за размяна на различни идеи и информация (създавайки обществено мнение), както и да се
грижат за интересите на обществото. Всичко това подчертава осъзнатата
2 Reshenie

na KS № 7, 1996 г. – http://constcourt.bg/acts.
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от конституционния законодател обществена значимост и роля на медийните институции.
Институцията на националния омбудсман е нова за българската държава и право. Първоначално тя е конституирана с приетия на
8.05.2003 г. специален Закон за омбудсмана (ЗО). Скоро след това обаче с конституционните поправки от март 2006 г. институцията намира
своето място в архитектурата на властта, определена от Конституцията.
По своята конституционна същност омбудсманът в България е парламентарно създаден орган, който „се застъпва за правата и свободите на
гражданите“ (чл. 91 „а“ от КРБ). Новото правно положение естествено
изисква взаимодействие с другите органи, а то поражда възможности за
различни форми на въздействие върху тях. Това предполага развиването
на теза, че омбудсманът поема известна роля в цялостната система от
баланс и взаимодействие между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Тази теза може да получи доказателства при сравнителен
и функционален анализ на омбудсманската и президентската институция. Конституцията на Република България включва и други държавни
органи, които не са част от класическите власти, но разполагат с такива
възможности. Правният статут на Президента и Конституционния съд
също ги поставя извън органите на разделените власти, но тези институции имат ясно разписани правомощия в механизма за баланс и възпиране между властите, както и правомощия, които следват от самото
институционално взаимодействие в държавата. С конституционната
уредба на институцията на омбудсмана на него му се предоставя възможност да отправя публични оценки и препоръки към най-висшите
органи на властта. Конституционният статут и фактът, че се избира от
парламента, отварят на омбудсмана достатъчно възможности за взаимодействие и въздействие в различните фази на законодателния процес.
Омбудсманът е включен в ограничения кръг лица, които могат да сезират Конституционния съд.
Следователно, когато се говори за медийните организации и националния омбудсман, става дума за два вида конституционно регламентирани институции, които имат определени социални роли и функции, произтичащи от основния закон. Изглежда логично да се направи
предположението, че институционалната им отговорност спрямо обществото изисква взаимоотношения между тях. Очевидно е, че никой
не би си поставил въпроса дали медийните институции имат право да
критикуват омбудсмана, но със същата възможност следва да се ползва и омбудсманът, когато става дума за правата и свободите на гражда-
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ните. Стъпвайки на разбирането, че институционалните взаимодействия между основните и други конституционни органи създават форми
на контакт, чрез които един орган може да въздейства на друг, е съвсем
нормално да се погледне на отношенията омбудсман – медии като на
проблем на разделението на властите. В книгата си „Интимните неприятели на демокрацията“ Ц. Тодоров развива тезата, че ако Монтескьо бе
живял в наши дни, системата за разделението на властите, които взаимно се ограничават и възпират, не би била ограничена единствено до
добре познатите ни законодателна, изпълнителна и съдебна власт. В модерните демократични общества свикнахме да добавяме към тях и други
две форми на власт: икономическа и медийна, заявява авторът (Todorov
2013: 155-156).
Тезата за размножилите се форми на власт в съвременните общества логично повдига въпроса за необходимостта от включването им в
съответните механизми за баланс и възпиране. Изглежда съвсем естествено, ако някой от новите властови центрове демонстрира нарастващи
властови претенции, да провокира желание от страна на другите да окажат възпиращо въздействие с цел постигането на равновесие в социалната структура. Границата на свободата на изразяване в този смисъл е в
преценката доколко е овластен субектът, упражняващ публичното слово. В случай че става дума за масова медия или за група медии, налагащи ограничен кръг от тези и представляващи ограничен кръг от гледни
точки, е много възможно подобна ситуация да се разглежда като проява
на власт. Мнозина автори предупреждават, че прекалената свобода може
да създаде условия за истинска четвърта власт, която от своя страна да
ограничава свободата на обществото. В такъв смисъл опасенията за превръщането на журналистите в брокери на властта (Lichter еt al. 1986) налагат и идеята да не им се позволява тоталното монополизиране на новинарското поле. Особено важно в този контекст изглежда обръщането на
мисленето за свободата на словото от индивидуална свобода към нейния
институционален характер в масовите медии.
Свободата на словото е необходимост, когато става дума за отделния гражданин, пренебрегнат от администрацията, пред когото се
затварят всички врати и на когото му остава един-единствен изход: да
оповести публично несправедливостта, на която е станал жертва, като
например я довежда до знанието на читателите на някой вестник. Ала
по този начин си опростяваме твърде много задачата. Нека си представим по-скоро, че словото, стремящо се към свобода на изразяване, е на
антисемита Дрюмон или че прилича на злобна пропаганда, или пък че се
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състои в разпространението на лъжлива информация. Нека се замислим
също не за отделния индивид, а за група медии, притежаваща телевизионни канали, радиостанции, вестници, които могат да говорят каквото
поискат. Това, че се изплъзват от контрола на управляващите, е несъмнено нещо добро, но да се каже, че тяхното действие е изцяло благотворно,
изглежда съмнително (Todorov 2013: 156).
Ц. Тодоров стига до заключението, че когато медиите напуснат ролята си на коректив на властта и самите те започват да проявяват властнически функции, обществото рискува да остане нямо под чадъра на
неограничената свобода за изразяване на мнение. Като контравласт свободата на изразяване е нещо ценно. Като власт тя трябва на свой ред да
бъде ограничавана (Todorov 2013: 163).
Фактът, че медиите и омбудсманът разполагат с определена социална роля, санкционирана от конституцията (без да са част от класическите три власти), дава допълнителни основания да се предполага, че те
би следвало да си взаимодействат активно. Аргумент в тази посока е и
разбирането за често припокриващото им се социално поле. Трудно оборимото допускане на Ц. Тодоров за наличието на нови властови центрове
(извън познатите ни класически власти) в днешните държави предполага
и необходимостта от нови механизми за балансиране и възпиране на територията на конституционализма. Конституционните ограничения на
комуникационните права са стабилен нормативен механизъм за защита
на правата и свободите на другите граждани и интересите на държавата.
Прекрачването на тези ограничения би следвало да е достатъчно основание да се сезира институция, която е призвана да се застъпва за правата
и свободите на гражданите. Всъщност може да се подчертае, че в такива
случаи омбудсманът би следвало да се чувства длъжен да го стори, ако
става дума за нарушаване на правата на другите граждани.
Връщайки се на теорията на Ф. Фукуяма за институциите и променената обществена среда, не е особено трудно да се оценят отклоненията в дейността на медийни институции в България, които не са в
синхрон с изискванията на обществото. Фукуяма изрично предупреждава, че това може да доведе до политически упадък на обществото или
до институционален разпад. Например на 14.06.2017 г. най-голямата
неправителствена организация на българските съдии – Съюз на съдиите в България – разпространява отворено писмо, за да алармира обществеността, че отделни съдии, ръководствата на определени съдилища и самата организация са подложени на недоброжелателна медийна
кампания, водена от няколко издания: „Съюзът на съдиите в България
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е организация на български съдии, които извършват възложена им от
държавата правосъдна дейност да разглеждат и решават граждански, административни и наказателни дела. Атаките срещу такива съдии представляват и атаки срещу държавата и подкопаване на нейния авторитет. Използването на противозаконни средства при тези атаки налага
ангажирането на институциите на българската държава, а не оказване
на мълчаливо или явно съдействие на представители на тези институции към ескалиращата всекидневно координирана медийна кампания.
Доколкото обаче посочената, добила вече и престъпен характер, кампания не среща дължимия отговор от компетентните български институции, намираме за необходимо да се обърнем и към Европейската
комисия като партньор на страната ни по Механизма за сътрудничество и проверка в областта на правосъдието и вътрешните работи, към
Консултативния съвет на Европейските съдии, както и към международните магистратски организации, чийто член е Съюзът на съдиите в
България. Не може да се нарича правова държава тази, която търпи беззакония спрямо собствените си съдии“3.
Очевидно е, че висши представители на съдебната власт се чувстват безсилни. А това именно е властта, която би следвало да разполага
със законовите механизми да контролира дейността на медийните институции в случаите, когато те си позволят да действат извън конституционните ограничения за упражняване на свободата на словото. Дебатът
за реформиране на медийната система е наложителен въпреки познатите
неприятели по пътя на промени в медийната регулация и саморегулация.
Необходимостта от балансиране на различните конституционни институции повдига въпроса за омбудсмана като възможен, но непознат приятел на българските медии. Укрепването на медийната система може да се
постигне чрез процедурното включване на институцията на националния омбудсман в системата за контрол и баланс на медийните институции. Пример в тази посока ни дава Швеция. В книгата „Медиите и властта“ Е. Алфандари описва процедурата, като проследява движението на
жалбата на гражданите. Оплакванията се приемат от националния омбудсман, който следва да провери дали съответната медийна институция
е склонна на помирителна процедура съгласявайки се да публикува доброволно отговор или опровержение. В случай че медията не е склонна
и не са изтекли повече от три месеца от извършването на нарушението
3

Отворено писмо, подписано от Upravitelen savet na sayuza na sadiite v Balgaria –
https://www.judgesbg.org/bg/component/k2/item/1293.
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и след преценка на основателността на жалбата, омбудсманът е длъжен
да я препрати на Прессъвета. Саморегулаторният орган извършва преценка през призмата на журналистическата етика и характера на увреждането и взема решение, което се препраща на медията. В случай че медията е с голям тираж, нарушението се възприема като квалифицирано
и се налага санкция под формата на парична глоба. По-леките случаи се
разглеждат самостоятелно от омбудсмана, като той има право на доклад,
но не и да налага санкции. Предписанията в този доклад също могат да
се обжалват пред Прессъвета (Alfandari 2000: 87).
Конституционният ангажимент по застъпничество за правата и
свободите на гражданите винаги, когато те са застрашени, изисква разтваряне на полето на интервенция от страна на институцията на омбудсмана. Още преди конкретното му конституиране в българския правен
свят М. Славова предлага: „Затова от изключителна важност е осмислянето на омбудсмана като правозащитна институция чрез една процедурна концепция, която да захвърли сковаващата тога на правната догма,
да изследва потенциала и инструментариума на комуникативната власт,
да търси отговори на всички морални, политически и правни въпроси“
(Slavоva 2002: 69).
Институцията на омбудсмана има далеч по-голям потенциал в
сравнение с тясното ѝ възприемане като пореден контролен орган.
Българският опит показва, че гражданите са склонни да търсят съдействието на гражданския защитник в сфери на живота далеч извън взаимоотношенията си с органите на администрацията на държавно и общинско ниво. Нещо повече, предоставените на омбудсмана меки правомощия да посредничи, да дава предложения и препоръки се оказват
достатъчно ефективни в съвременното общество. Тази висша форма на
институционализиран граждански контрол демонстрира видими предимства пред традиционните системи на административния и съдебния
контрол, без да лишава гражданите от възможността да се възползват и
от тях, в случай че намесата на омбудсмана не е довела до удовлетворяващ
ги резултат. Омбудсманът би следвало да се чувства ангажиран да отправя препоръки към дейността на медиите, когато те не изпълняват основните си функции пред обществото или напускат полето на контравласт
и започват да действат като нов властови център. Ако на националния
омбудсман се признаят специфични за медийния омбудсман функции,
бихме могли да си представим ситуация, в която той коригира действията на новинарските организации. Допълнителни мотиви в тази посока са
и сродният характер и често припокриващо се поле на социално действие
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на институциите омбудсман и медии. Възможните конфликти, противоречия, проблеми между медиите и аудиторията са предмет на системите
на медийната регулация и саморегулация (включително и на медийния
омбудсман), но националният омбудсман също би могъл да играе укрепваща и конструктивна роля в тях, като санкционира поведението на новинарските институции със средствата на институционалните си правомощия. Защото, въпреки че на пръв поглед медийната дейност и медиите
отсъстват от изброените в § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗО, те
могат да се извлекат по тълкувателен път. Всъщност от изводите на общата теория на масовата комуникация и характера на българските системи
за медийна регулация и саморегулация изглежда безспорно, че в резултат
на медийната дейност се предоставят обществени услуги, предназначени да информират, артикулират, критикуват, социализират, образоват
и възпитават обществото. Услуги, които целят задоволяването на точно
определени обществени потребности. Подобно разширително тълкуване
се налага от естеството на социалния живот в съвременната държава и
същевременно остава съвсем коректно спрямо заложените от законодателя изисквания. Държавата и нейните граждани изискват от медиите да
предоставят обществени услуги за задоволяване на определени потребности на обществото. Когато се застане на това поле пък е видно, че журналистическата сфера, както и медийните компании по принцип влизат
в очертаните от законодателя сфери на надзор от страна на омбудсмана. Медийните институции спокойно могат да се разглеждат като част от
кръга на субектите, върху които омбудсманът би следвало да въздейства в
изпълнение на основния си конституционен ангажимент – да се застъпва
за правата и интересите на гражданите. Допълнителна дисциплинираща
функция спрямо медиите е и възможността омбудсманът в крайна сметка
да се възползва от своята „сигнална функция“ и да обърне внимание на
конкретния регулаторен орган, при условие че субектите, предоставящи
обществени услуги за задоволяване на обществени потребности, застрашават или нарушават правата и свободите на гражданите.
По своя характер институциите представляват форма на организирано и правно регламентирано поведение, което управлява определени сфери в обществения живот. Балансът и взаимното им възпиране е
гаранция за правилното им функциониране и политическото развитие
на обществото. Разминаването между институционалното здраве и обществената среда е едно от възможните определения за криза, която изисква съответната институционална реформа. Институцията на омбудсмана изглежда като един полезен, макар и непознат приятел в наложителното реформиране на българската медийна система. За целта обаче е
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нужен един по-обстоен анализ на практическата дейност на българския
омбудсман. Той ще очертае границите и ще придаде повече конкретика
и стабилност на приложното поле, върху което омбудсманът оперира и
ще подскаже процедурите за ефективно въздействие спрямо медийните институции. Този анализ следва да отчита и факта, че става дума за
еднолична институция, която зависи от компетенциите и активността
на своя титуляр, от вътрешната му склонност да проявява готовност за
навлизане в нови полета на обществения живот в защита на правата и
свободите на гражданите. Анализът би трябвало да държи сметка и за
характера на жалбите, с които гражданите се обръщат към омбудсмана,
защото разкрива усещането за дефицити в традиционните форми на контрол и демонстрира ефективността на институцията извън ограниченото поле на действията на администрацията. Интерпретациите следва да
регистрират и готовността за взаимодействие с омбудсмана от страна на
другите държавни органи. Натрупаният повече от десет години опит в
правния свят на България до голяма степен вече очертава по-широките
граници на полето, в което националният защитник на гражданите оперира и предоставя допълнителни предложения за възможно развитие.
Едва ли е случайно, че според цитираното в началото на статията
изследване на „Репортери без граници“ за състоянието на медийната свобода по света на първите места са скандинавските държави – Норвегия,
Швеция, Финландия и Дания. В исторически план институцията на
омбудсмана е създадена за първи път в Швеция. В началото на XX век
институцията на омбудсмана е припозната и от правните системи във
Финландия, Дания и Норвегия.
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РЕДАКЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ВЪВ ВРЕМЕ НА БАНКОВА КРИЗА
(СЛУЧАЯТ КТБ ИЛИ РАЗВОД В СЕМЕЙСТВОТО)
Ася Асенова

EDITORIAL POLICIES IN THE TIME OF BANK CRISIS
(THE CCB CASE OR DIVORCE IN THE FAMILY)
Asya Asenova
Abstract: The paper analyses the role of financial reporters in the presentation and
analysis of economic information. The case with the bankruptcy of Corporate Commercial Bank which started in 2014 and has remained unsolved up to the present moment has
been studied. The focus is on the misuse of state and corporate authorities which impede
media freedom. The paper does not exhaust the topic; it rather dwells on the results from
the manipulative impact of the triangle power-media-money.
Key words: economic journalism, media manipulation, bank crisis, Corporate
Commercial Bank, freedom of speech

В своето изследване, проследяващо устойчиви закономерности
при финансовите кризи (независимо от историческата епоха), К. Райнхарт и К. Рогоф отбелязват: „По принцип банковите кризи са просто един
нагледен пример за уязвимостта на институциите с висок ливъридж“1.
С други думи, става въпрос за ситуация, при която в активите на банка
се съсредоточава зает ресурс за вложения, които се оказват неликвидни
(Reinhart, Rogoff 2013: 189). Извън чисто финансовите предпоставки за
банковите кризи при тях винаги сериозна роля играе динамично променящото се обществено мнение и, респективно, участието на медиите.
Решаващото въздействие, което медиите могат да окажат върху
банковия сектор, личи най-добре в придобилата популярност фраза
1 В случая се има предвид значението на термина ливъридж, свързано с нарастване-

то (мултиплицирането) на инвестиционния ресурс на банка. Конкретно става дума за
непрекъснатото насочване през времето на институции и юридически лица от обществения сектор (бюджетни институции и държавни фирми) към Корпоративна търговска банка (КТБ) и превръщането им в клиенти на финансовата институция.
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„банка и муха се убиват най-лесно с вестник“. Тези думи днес са се превърнали в добре познато клише, а за това особено допринесе фалитът
на една от най-големите банки в новата история на България. „Случаят
КТБ“ се присъединява към показателните примери за финансово безразсъдство и злоупотреба с медийно влияние.
Но една важна особеност прокарва тезата, че „балонът КТБ се спука“
не заради публикации в медиите, а поради нерационални решения, взети на
мениджърско ниво, неефективен банков надзор и последвало източване на
активите на структурата чрез свързани фирми. С нередностите в банката
финансови репортери запознават аудиторията години преди Централната
банка (БНБ) да отнеме лиценза на КТБ. В анализите и репортажите си, позовавайки се на факти и документи, получени по Закона за достъп до обществена информация, журналистите разкриват сериозността на проблема
и необходимостта от задействане на защитните механизми от страна на отговорните институции. На 1 февруари 2011 г. на първа страница на вестник
„Сега“ е отпечатано заглавие, носещо тревожно предупреждение: „КТБ вече
държи 70% от парите на държавните фирми“ (S/1.02.11). Две години покъсно, през 2013 г., икономическият журналист и редактор на вестник „Капитал“ Николай Стоянов ще напише, че „на малък пазар като българския
подобна мегаструктура не може да съществува вечно, защото няма откъде
да се изхранва“ (К/29.03.13). Никой от надзорните органи не се самосезира, а
балонът се надува до лятото на 2014 г., когато всички чуват пукота. Същинската медийна атака идва същото лято от страниците на близки до финансовата институция медии, които през годините са кредитирани от банката.
Поведението им напомня скриваните дълго скандали в порядъчните семейства. Те мълчат – непоследователна на пръв поглед редакционна политика.
И това е така до момента на „развода в семейството на КТБ“.
Няма съмнение, че редакционната политика очертава рамките и приоритетите на дадена медия – от организацията и координирането на задачи
между служителите в редакционната структура до спазването на етични и
професионални стандарти в процеса на работа. Въпросната политика се
отнася до правилата, от които се ръководят репортерите при медииране
на конкретни събития, представяне на информация от пресконференции,
анализиране на определени факти или интервюта с важни обществени фигури. М. Попова, изследовател в областта на журналистическата теория,
подчертава, че редакционната политика е обект на договаряне между собственика на медията и главния редактор, като се представя на вниманието на всички работещи в медийната институция. Характеризира се с два
ключови аспекта. Първият е професионален и включва критерии, методи
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и стандарти, чрез които редакцията създава журналистическа продукция.
Вторият аспект е свързан с отношението към държавната власт, политическите партии, обществените движения, икономическите субекти (Popova
2012: 127). Именно последният аспект, обхващащ връзките и зависимостите между медиите и държавната и/или корпоративна власт, поражда
заплаха за независимостта на редакционната политика. Тези специфични
взаимоотношения стават и по-деликатни, когато в уравнението се прибави
темата за стабилността на определена банка или за цялата банкова система.
Показателен пример в тази насока е писмо, изпратено до българската редакция на немската държавна медия „Deutsche Welle“ година
преди да се развият злополучните банкови събития. Адресантът е КТБ и
в частност представители на ръководството – Орлин Русев, председател
на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката, и Илиан
Зафиров, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на КТБ.
Банковата институция възразява срещу материали, подписани основно от двама автори, които засягат доброто име на мажоритарния ѝ
собственик. В писмото се акцентира, че редакцията на медията „води целенасочена политика за очерняне името на КТБ и на председателя на надзорния съвет – Цветан Василев“, като се подчертава, че „журналистите
г-жа Еми Барух и г-н Иван Бедров използват международно известното
име на реномираната и уважавана медия, за да упражняват натиск и да
вредят на репутацията на финансова компания с 20-годишна история, с
новаторски и устойчив подход и отговорно отношение към българското
общество и бизнес общност“2 (B/7.10.13) (само година по-късно слоганът на КТБ – „Клиентите са ни скъпи“, ще добие различна конотация в
обществения дискурс). От страна на финансовата институция писмото е
опит да се ограничи мащабът на задаващата се криза, за която подходяща почва създават и критичните позиции на журналистите.
За всяка организация е важно да обособи добре функционираща стратегия за комуникация с външните публики. Изграждането и поддържането
на положителен публичен образ както на организацията, така и на висшия
ръководител, според М. Бакърджиева, е отговорна задача, чието изпълнение
често е съпроводено с използването на манипулативни похвати, а целта е да
се увеличи властовият ресурс на ръководителя и оттам – на цялата структура. Неправилен подход в това отношение е да се дава неточна, частична ин2

Оригиналът на писмото на немски език е публикуван за първи път в сайта
Balkanleaks.com –https://www.balkanleaks.eu/media/letter-ccbank-dw.pdf. Превод на писмото на български са направили репортери от сайта за разследваща журналистика
Bivol.com – https://bivol.bg/ccbank-dw.html.
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формация или да се забавя представянето ѝ, за да се прикрият определени
факти (Bakardzhieva 2012: 104-105). В момента, когато фактите се появят в
публичното пространство, доверието към организацията се редуцира.
Симптоматичен пример за това са аргументите на ръководството на
КТБ, изложени в писмото до германската медия. В него се определят като
неприемливи публикации, в които се отбелязва, че Цветан Василев е свързан с вестниците на Ирена Кръстева (майка на депутата Делян Пеевски)
– „г-н Цветан Василев не притежава, нито финансира медии“ (B/07.10.13).
От коментар на самия Василев пред журналист от специализираното издание „Капитал“ през 2009 г. става ясно, че при съставянето на критичната
оценка от банката са допуснали разминаване в твърденията, изложени в
писмото и изказването на мажоритарния ѝ собственик: „…вестниците са
много сериозен проект, който си е мой проект и го реализирам чрез Ирена.
В смисъл – аз работя и в други сфери така: някой, който движи текущата работа, аз участвам във финансирането“ (К/21.05.09). Пропуските в
обективността на изготвеното от ръководството на банката становище
се потвърждават и през 2014 г., когато в. „Дневник“ публикува заглавието
„Цветан Василев е финансирал първата покупка на медии от майката на
Пеевски“ (Dn/27.03.14), а проверка на Софийската градска прокуратура,
поискана по реда на Закона за достъп до информация, установява, че вестниците от медийната организация „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД : „Телеграф“, „Монитор“ и „Политика“, собственост на Ирена
Кръстева, са купени през 2007 г. с кредит от КТБ.
Само по себе си обаче писмото е достатъчен аргумент, за да получи
казусът развитие. Решението от страна на „Deutsche Welle“ е да прекрати
взаимоотношенията си с двамата сътрудници на свободна практика. От
ръководството на редакцията за Централна и Източна Европа отричат отстраняването на журналистите да има връзка с кореспонденцията от КТБ
и като причина за освобождаването посочват „несъответствие с журналистическите стандарти“3 (М/24.09.13). В позицията на редакцията се
пояснява, че стандартите за работа са дефинирани в журналистически наръчник, с който всеки журналист в медията е длъжен да се запознае.
Необходимо уточнение е, че текстовете на двамата журналисти са
структурирани в интерпретативния жанр коментар. Той се отнася до из3 Към

настоящия момент (08.02.2017 г.) официалната позиция на “Deutsche Welle”
е свалена от сайта: http://www.dw.com/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/a-17103357, където беше
публикувана на 21.09.2013 г. Текстът обаче остава достъпен в съдържанието на онлайн
медии, които са го препечатали.
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разяването на персоналната гледна точка на автора в контекста на определени събития. В своето изследване „Жанрове в медиите“ Е. Борисова
отбелязва, че коментарът изисква тясна професионална специализация
в конкретна област – икономика, политика и пр., а основна роля имат и
емоциите на автора, изразени в защитата на неговата позиция посредством иронична и саркастична критика. Към коментара се отнасят изискванията да представя доказуеми факти в съчетание с ангажираща лична
или редакционна позиция (Borisova 2011: 135). По отношение на публикуваните материали от страна на „Deutsche Welle“ обобщават, че двамата
журналисти са нарушили баланса на мненията по темата, но нямат конкретни забележки към отделните текстове. От друга страна, обвиненията
в писмото и последвалите действия на ръководството на медията оставят
впечатление не за нарушени журналистически стандарти, а за упражнен
корпоративен натиск. Поради големия обществен интерес седмица покъсно ръководството на медията променя решението си и отправя покана към нещатните журналисти да продължат сътрудничеството си с нея.
Случаят с българската редакция на „Deutsche Welle“ е показателен
за последиците от злоупотребата с корпоративна власт. Четвъртата по
големина банка в страната е външен фактор за медията, но достатъчно
значим, за да окаже влияние спрямо нейната редакционна политика и
отношенията ѝ с определени журналисти. Търсеният резултат – банката да се възприеме в колективното съзнание като организация с много
висока обществена стойност – не е постигнат. Вмешателството в работата на редакцията се тълкува като упражняване на влияние, за да бъдат
постигнати резултати, които противоречат на основни демократични
ценности.
Една от негативните тенденции през последните години в българската медийна среда засяга концентрацията и монополизацията на медиите. Този проблем е тясно свързан със свободата на словото и с концепцията, от която изхождат медиите по отношение на редакционната
политика. Изследвайки историческото развитие и функционирането на
доктрината за свободата на словото и социалната отговорност на журналистиката, в книгата си „Медиите и властта“ Е. Алфандари стига до
извода, че класическата журналистика в нейния чист вид не съществува,
а принципите на плурализма, обективността, толерантността не са приоритет. Той посочва образеца на италианския модел на медийна политика, описан от Паоло Манчини през 1991 г., като подчертава, че се прилага и от българските медии: медиите се намират под силен държавен
контрол, който е или пряк, или косвен; значителна степен на партийна
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обвързаност на медиите; значителна степен на интегрираност на журналистическата и политическата среда (Alfandari 2000: 13).
При модерните демократични общества, в противовес на описания
медиен модел, към традиционното разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна се добавят още две форми на власт: медийна и икономическа, обобщава Ц. Тодоров в книгата „Интимните неприятели на демокрацията“ (Todorov 2013: 155). Същността на метафората за
„четвъртата власт“ е медийната защита на интересите на обществото от
останалите власти, способността на медиите да бъдат техен коректив и да
следят за тяхната независимост една от друга. От друга страна, влиянието
на медиите се проявява и по начина, по който те изграждат и по-точно
разрушават представите за различни държавни и политически институции, за политическия и културния елит, за ценностите. Този проблем е
свидетелство за злоупотребите със същността на медиите като „четвърта
власт“, като влияние и доверие (Manliherova 2007).
В своето виждане за противопоставянето между медийната и икономическата власт бразилският журналист Бернардо Кучински поставя
акцент върху икономическата журналистика като различен вид журналистика, която освен да информира аудиторията трябва да се справя с постоянната трансформация на икономическата реалност, с новите променливи, които възникват и установяването на взаимодействие между определени събития. В същото време не трябва да се подценява зависимостта ѝ
от концепцията на капитализма. Съществува конфликт между обслужването на обществеността с вярна и обективна информация, защото медиите функционират и като икономическо предприятие, грижещо се за своята
печалба. С други думи, фокусът се измества върху максимизирането на
крайните ползи, дори за сметка на обективността на съдържанието, разпространено до реципиентите (цит. по Jacobini 2008: 178).
Преплитането на медийни, политически и икономически интереси води до журналистика, подчинена на мултиколинеарните4 връзки на
триъгълника власт-медии-пари. Това потвърждава и последният годишен доклад на международната неправителствена организация „Репортери без граници“, според който България заема 113-о място от общо 180
държави по обобщаващия измерител индекс на медийна свобода. В доклада на организацията е обобщено, че равнището на индекса за България е най-ниско в сравнение с останалите страни членки на Европейския
4 В иконометричната теория терминът мултиколинеарност се използва, когато меж-

ду две или повече факторни променливи е налице висока корелация, т. е. зависимост.
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съюз. Като причина за това се посочва среда, доминирана от корупция
и споразумение между медии, политици и олигарси, сред които и Делян
Пеевски, чиято медийна група има шест вестника и контролира близо
80% от разпространителската мрежа на печатните медии5.
Описанието отговаря на редакционната политика, която водят изданията от „Нова Българска Медийна Група Холдинг“. До началото на
юни 2014 г. те се придържат към политика на „информационно затъмнение“ относно процесите, които текат в КТБ: свръхконцентрацията на
държавни пари под формата на депозити в банката, както и отпускането
на кредити към свързани лица. В средата на месеца и вече след края на
партньорството между българския политик (Делян Пеевски) и българския бизнесмен (Цветан Василев) от страниците на в. „Телеграф“ идват
гръмките заглавия, които поставят началото на едноличната банкова
криза и опашките от вложители, например: „Шефът на КТБ поръчал Делян Пеевски, трима в ареста. СРС заковали банкера пред разследващите“ (Т/14.06.14), „СКАНДАЛ! Това е най-голямото разкритие за източване на банка след кризата от 1996-1997 г.“ (Т/20.06.14).
През 2016 г. медията компенсира дългогодишното си мълчание по
темата за КТБ и пуска безплатна притурка със заглавие „КТБ – грабежът
на века“, която се разпространява с в. „Телеграф“6. В обем от 144 страници и с емоционални метафори е проследена хронологията на „чудовищния грабеж“, „създаването на банката на Франкенщайн“, „схемите
на мустакатия банкер“, описан като „уродливо отроче“. Прави впечатление, че текстовете не са подписани поименно. Източниците на информация остават скрити, а в материалите липсват мнения от експерти –
финансисти, икономисти, юристи. Въпреки обема на изданието в текста
са пропуснати финансовите взаимоотношения между КТБ и медийната
група, от която вестникът е част. В този случай крайният медиен продукт
не е следствие от приложени професионални стандарти и принципи, а от
гледната точка, която собственикът желае да представи на аудиторията,
от изкривената реалност, която иска реципиентите да възприемат. Зад
медийната атака прозира обрат в многопластова зависимост на медия,
която в продължение на години е била лоялен партньор на финансовата
институция и е осигурявала на въпросната институция медиен комфорт.
Макар съдържанието да е подчинено на икономическа тема, то не отго5 За подробна информация вж. World Press Freedom Index – https://rsf.org/en/bulgaria.
6

Част от практиката на в. „Телеграф“ е да разпространява безплатни тематични
притурки, които не се продават отделно от всекидневника.
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варя на критериите на икономическата журналистика, която има задачата не просто да информира, но и да открива и да разследва недостатъци
на политическата, съдебната или икономическата власт. При това е важно журналистът да разглежда проблема балансирано и многостранно,
с помощта на свидетелства и допълнителна информация от всички заинтересовани страни (Fileva 2007: 57).
Стабилността на банките и на банковата система от години е проблемна тема за масмедиите заради възможността да се разпространи неточна информация или сигнал за проблем, което да доведе до банкова
паника и финансова нестабилност.
През 2015 г. Комисията за финансов надзор (КФН) в качеството на
специализиран държавен орган, обединяващ регулацията на отделни
части от финансовата система, наложи санкция в размер на 100 хиляди
лева на „Икономедиа“ – медийната група, която стои зад икономическото издание „Капитал“. Наказателното постановление е издадено заради
статия, озаглавена „Паниката е по-голяма от проблема“ (К/27.06.14).
Материалът, публикуван в разгара на събитията около КТБ, съобщава за
възникнало напрежение във втора финансова структура – Първа инвестиционна банка. От надзорния орган констатират пазарна манипулация,
защото е възможно материалът да „създаде невярна представа у вложителите“ (К/14.01.15). През 2016 г. глобата е отменена на първа инстанция от Софийския районен съд и на втора инстанция от Административния съд на София-град, който приема аргументите, че „статията не
цели уронване престижа на ПИБ“ (К/12.06.16).
От една страна, съдебното решение защитава медийната свобода и
правото на журналистите да работят върху критични публикации, когато
това е в обществен интерес. Въпреки че свободата на словото не е абсолютна
и подлежи на ограничения, когато е в противоречие с други основни права.
Според Ц. Тодоров тя винаги трябва да е относителна с оглед на обстоятелствата, начина на изразяване, идентичността на изразяващия се или на описващия неговите думи. Изискването за свобода е оправдано само в определен контекст, а той може да е изключително разнообразен (Todorov 2013:
157). В този смисъл намесата на КФН може да се разглежда като цензура и
рестриктивно предупреждение спрямо други масмедии, които коментират
проблемите във финансовия сектор и банковата система, т. е. поведението
на регулаторния орган може да доведе до дефицити в медийното съдържание по темите за стабилността на банковата система за в бъдеще.
От друга страна, със същите аргументи, с които наложи глобата на
„Капитал“, надзорният орган би могъл да издаде наказателни постано-
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вления и за заглавията, които сложиха начало на същинската медийна
атака срещу КТБ (преди Централната банка да я постави под специален
надзор на 20. 06. 2014 г.): „Цветан Василев точи КТБ през свързани дружества“ (Т/17.06.14); „Трезорът източван през 40 дружества „пощенски
кутии“ (Т/20.06.14); „Василев помпа капитала на КТБ с пари на вложителите“ (Т/20.06.14). Те не влязоха в процеса на мониторинг от страна
на държавния орган. Прави впечатление, че КФН разглежда и оценява
субективно медийните публикации за сътресения в КТБ и ПИБ. Въпреки че и двете банкови структури са публични дружества и акциите им
(преди затварянето на КТБ) се търгуват на фондовата борса, регулаторният орган упражнява надзор само по отношение на едната от тях – ПИБ.
Централната банка се намесва в кулминационната точка на казуса
с КТБ посредством публикуването на предложение за промяна в Наказателния кодекс, направено от БНБ и прието на първо четене от Народното събрание. То предвижда лишаване от свобода за период от две до
пет години за всеки, който „разпространява заблуждаваща или невярна
информация или други сведения за банка или финансова институция,
които могат да доведат до всяване на паника в населението“7. Ограничавайки медиите да публикуват „други сведения за банка“, БНБ на практика прави опит за налагане на цензура върху разпространението и на
вярна информация за финансовите институции. От това последва сериозен обществен дебат, в резултат на който предложението не стига
до второ четене в парламента.
През 2016 г., след предложение на БНБ и в резултат от променената
ѝ политика под ръководството на нов управител, е отменен текстът от
Закона за кредитните институции, според който БНБ има право да санкционира разпространението на информация, уронваща доброто име на
банките. С други думи, Централната банка остава без правомощие да налага глоби в бъдеще, но всяка банка, засегната от злонамерена публикация, може да защити интересите си по съдебен път.
Интересна в това отношение е аналогията с 30-те години на миналия век. Изследвайки икономическата култура на първия български
капитализъм в периода от Освобождението до началото на 40-те години,
Р. Аврамов обобщава, че концентрацията на заведени от Управителния
съвет на Централната банка дела за клевета срещу различни вестници е
7

Пълният текст на предложението за допълнение в Наказателния кодекс е достъпно на официалния сайт на БНБ – http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/
POPRDate/PR_20140630_BG.
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голяма. Едно от делата е срещу Петър Чолаков-Зарин, икономист, публицист и бивш член и председател на Проверителния съвет на БНБ. Подаденият иск е за нанесена клевета и обида спрямо БНБ в публикувани от
него материали във вестник „Пладне“ и брошура през 1932 г. Сред заглавията се чете: „БНБ в задънена улица“, „БНБ тежко болна“, „Златната
наличност на БНБ застрашена“, „Безсрамие“, „Самозабрава“, „Законна
ли е заплатата на днешния управител на БНБ“. Трудно е да се установи
точната фактология около тези публикации. Те обаче свидетелстват, от
една страна, за господстващите настроения и убеждения и, от друга, за
достатъчно успешни или неуспешни опити за корупция (Avramov 2007:
225). Централната банка не действа като пасивен наблюдател, когато авторитетът и общественото доверие в институцията са застрашени. Примерът е показателен за конфликтните отношения между БНБ и медиите,
които са резултат от системни проблеми, натрупвани през годините.
В случая с фалита на КТБ в официалния годишен отчет на БНБ
за 2014 г. в шести раздел, озаглавен „Поддържане на стабилността на
банковата система и защита на интересите на вложителите“, е изразено
становището, че публикации в медиите са движещата сила, довела до несъстоятелността на банката. „През втората половина на юни банковият
сектор бе изложен на сериозен ликвиден натиск, ескалирал от публикации в средствата за масова информация, интернет и от електронни съобщения, свързани със състоянието на определени банки. Последвалият
значителен отлив на депозити от Корпоративна търговска банка и дъщерната ѝ банка ТБ „Виктория“ доведе до изчерпване на ликвидността
им” (Godishen otchet 2014: 61). В друг доклад на Централната банка от октомври 2014 г.8 е отбелязано, че „се наблюдават необичайни за банковата
система порочни бизнес практики, които са извършвани чрез сложни
операции, целящи прикриване същността на сделки и трансакции. Един
от примерите за това е специфичният начин на кредитиране, опосредствано от „дружества със специална цел“, холдинги и други подобни с
цел финансиране придобиването на активи, което не отговаря на стандартните и надеждни банкови практики” (Doklad 2014: 30).
Двете твърдения са противоречиви. Тезата, че фалитът е резултат
от вътрешното самоунищожение на финансовата институция – грешни
8 Докладът

е озаглавен „Събитията и предприетите действия, свързани с „Корпоративна търговска банка“ АД и Търговска банка „Виктория“ ЕАД“. Изготвен е за информация на народните представители от 43-ото Народно събрание относно двете поставени под специален надзор банки. Повече информация вж. на адрес http://www.bnb.
bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease/pr_20141027_a1_bg.pdf.
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решения на управленско ниво и употреба на активи (отпуснати кредити)
като ресурс за постигане на лични цели, отхвърля възможността причината за фалита да е ликвидна криза в резултат от медийни публикации,
довели до масова паника. Подобна криза може да е следствие, но не и
първопричина, както стана ясно впоследствие.
Обвиненията на БНБ срещу медиите са опит да се измести фокусът
от проблема с неспособността на институциите за навременна реакция.
От друга страна, пропуските в действията на надзорните органи можеше да бъдат компенсирани още преди години с ранните публикации от
финансови журналисти за нередностите в КТБ, например „Държавата
КТБ“ (К/29.03.13); „Корпоративна банка държи 70% от държавните
пари“ (S/01.02.11).
Поуката от последната банкова криза в историята на страната е,
че в продължение на години една банка може да имитира стабилност и
усилено да прави опити за прикриване на проблемите си с капиталова
адекватност, диверсификация и кредитиране на свързани лица, а регулаторните органи да се преструват, че това не се случва. Подобна практика води до сериозни по мащабите си последствия, особено за общество,
характеризиращо се с нестабилни икономически условия, разклатена
политическа обстановка, социални и образователни кризи. Тук участието на медиите е решаващо. Разпределените им роли са на съучастник
в кризата и на коректив на порочните практики. Когато редакционната
политика на част от тях е подчинена на лични и бизнес интереси, професионалните стандарти се превръщат от константа в променлива.

Съкращения за източниците на ексцерпиран материал
B –Bivol // „Бивол“
Dn – Dnevnik // в. „Дневник“
К – Kapital // в. „Капитал“
М – Mediapul // „Медиапул“
S – Sega // в. „Сега“
Т – Telegraph // в. „Телеграф“
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ПОЗНАТИ, ДОБРИ ПОЗНАТИ
ИЛИ ПРОСТО ПРИЯТЕЛИ
(АНАЛИЗ НА ВРЪЗКИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ)
Деница Генчева

ACQUAINTANCES, GOOD ACQUAINTANCES
OR JUST FRIENDS
(ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS’ RELATIONS)
Denitsa Gencheva
Abstract: The paper studies three main sociology theories on the establishment and
maintenance of interpersonal relationships: The Small World phenomenon, the theory on
the strong and weak relationships and the one on hemophilia. These have been viewed
in the context of contemporary social online networks with the main objective to be able
to compare them with previous results in the area and their actualization. The object of
research are the online social networks which in their appearance and form present a
precedent in the field of Sociology and as such introduce some new nuances in the traditional concept of social networks and interpersonal relationships. The role of language in
the maintenance of close and distant relationships on the Internet is also studied.
Key words: social networks, small world, strong relationships, weak relationships,
hemophilia, lingua franca

Без вестник или някакъв вид списание
не може да обедините една общност.
(Махатма Ганди към журналиста Винс Уокър
от „Ню Йорк Таймс“ във филма „Ганди“, 1982)
Развитието на новите технологии – интернет и мобилните устройства – създаде и новата платформа на т. нар. онлайн медии. Наричат се
„онлайн“ именно защото разпространението на информацията е възможно благодарение на изградената между компютрите връзка (тук понятието „компютър“ е събирателно за всички видове цифрови устройства), докато „медия“ в случая представлява всеобхватното понятие за
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различните видове средства за комуникация – в най-отдалечената ера
на знаците и сигналите основната медия е било човешкото тяло, в съвременната информационна ера това са в голяма степен онлайн медиите (повече информация за шестте ери дава Т. Теме (1998) – вж. Dermendzhieva 2102: 15-32). В този смисъл думите на Махатма Ганди са просто
една конкретика – вестникът и списанието, както и другите налични по
онова време техники за предаване и разпространение на информацията – телефакс, телеграф, телефон, радио и зараждащата се тогава телевизия, се оказват именно медиите, служещи за обединяването на общността, благодарение на които движенията за граждански права, поведени и
вдъхновени от индийския „бапу“, довеждат до извоюването на независимостта на Индия от Британската империя.
В нашето съвремие към тези медии се добавят и персоналните компютри, както и мобилните устройства. В резултат на развитието на технологиите и свободния и улеснен достъп на всеки желаещ потребител
до интернет се оформиха както малки общности по интереси, възраст,
националност, професия и т. н., но също и една голяма общност на „глобалното село“. Тези виртуални общности ни правят ежедневно свидетели както на по-незначителни, така и на не по-малко значими събития от
постигането на независимостта на Индия.
Най-общо казано, онлайн медиите са форма на комуникация, разпространявана чрез интернет. Индустриите, които в нашето съвремие
успешно използват онлайн медиите, включват журнализъм, разпространители на новини, маркетинг и реклама, търговия и различни форми на
забавление (музика и филми). Те представляват интересна и същевременно амбивалентна среда – могат да бъдат както източник на информация, така и на дезинформация; според някои те свързват хората, според
други ги разделят; те дават възможност както да бъдеш или да станеш
някой, така и да бъдеш никой; роптаем срещу тях и приемаме за лукс
възможността да се отделим и забравим за миг своя компютър или мобилните си устройства, но пак и пак се завръщаме, за да се осведомим
какво се е случило, докато ни е нямало, да се свържем с близките си и
любимите ни групи от приятели или просто за да видим какво ще е времето утре.
Бумът на новите технологии и непрестанното разширяване и разчупване на границите на това, което наричаме онлайн медии, непрекъснато нараства, което от психосоциална гледна точка би могло да се разглежда като отражение на човешката природа – информацията, независимо под каква форма, винаги е привличала и вълнувала, а неслучайно
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нарицателното „социално животно“, което се използва за човека, е толкова разпространен, дори клиширан израз.
Развитието на новите технологии се свързва и със стремежа „знанието да бъде пренасяно във времето и пространството“ (Dermendzhieva
2012: 17), т. е. новите технологии в това отношение са много по-надежден
носител от устните предания или от писмените си събратя от миналото.
Това, което наблюдаваме същевременно обаче, е как чашата на знанието и информацията в онлайн пространството, образно казано, прелива. Новите медии „създават един друг свят – хоризонтален и мрежови,
задават нов тип отношения, социални структури, премахват времеви и
пространствени ограничения“. Огромно количество данни може да бъде
компресирано и архивирано: „новите медии са с безпрецедентен капацитет за съхранение на данни“. И наред с това, веднъж създадено, съдържането може да бъде променяно нееднократно: то може да бъде „допълвано, коригирано според контекста и предпочитанията на момента, в едно
непрестанното настояще, споделяно в облаците…“ (Pavlova 2013: 14).
За да могат да бъдат част от новия виртуален свят, потребителите и
участниците в обмена на информация трябва да разполагат със средство
за общуване. В този смисъл в пространството на онлайн медиите се наблюдават две основни тенденции – поддържане на контакти в съответната национална общност, като принадлежността към нея се изразява в
използването на съответния език – официален за тази общност. Когато
обаче участниците в комуникационния процес желаят тяхното съобщение или изказване да достигне до по-широка аудитория (включително
и до техни близки и приятели от други националности), се прибягва до
някой от „по-големите“ езици като общо средство за контакт и главно до
английския език в ролята му на глобална лингва франка.
По-нататъшните наблюдения върху характера на социалните медии и мрежи биха могли да дадат повече яснота за степента на близост,
която се създава в онлайн пространството, за ролята на езика за поддържането на по-слаби или по-силни връзки и в каква степен е необходимо
владеенето на общо средство за общуване.

Социални медии
За да могат да бъдат по-добре разбрани и охарактеризирани, много
често социалните медии се сравняват с традиционните или биват противопоставяни на тях (или по-точно казано на тези, които предхождат
онлайн медиите). Д. Нейшънс в своя статия използва умело метафорите
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за „еднопосочната“ и „двупосочната улица“. Според него обикновените
медии могат да се сравнят с еднопосочна улица, тъй като, когато слушаме
радио или гледаме телевизия, способността да споделим мислите си по
проблем, който ни вълнува и е привлякъл вниманието ни, е силно ограничена. „Социалните медии, от друга страна, представляват двупосочна
улица, която дава възможност и на вас да комуникирате“ (Nations 2017).
Метафората на Д. Нейшънс е подходяща за сравнението, което правим, но в същото време „двупосочността“ като че ли се оказва непълно
понятие, с което да се представят социалните медии. Защото, ако трябва
да бъдем точни, тук вече става въпрос не за двупосочност, а за множество улици, тръгващи и идващи от различни посоки. По-ясен и точен в
това отношение би бил изразът „от много към много“, който е използван
за третото поколение интернет комуникация и който контрастира с предишните две поколения – „от един към един“ и „от един към много“.
Концептуално разглеждан, терминът „социални медии“ представлява нонсенс според С. Ломбърг, защото предполага, че другите комуникационни медии не са социални Всъщност „всички медии са социални, тъй като се използват по различни социални причини – обсъждаме
новините с приятели, семейството и колегите, събираме се пред телевизора вечер и т.н.“ (Lomborg 2011: 56). Това, което откроява социалните медии като социални, според С. Ломбърг, е фактът, че те са базирани
ексклузивно на междуличностната комуникация, както и на създаването на интерактивно съдържание, обикновено с лична цел. Изграждането на връзки, насоченост към другите и разговорите между потребителите са едни от основните аспекти при използването на социалните
медии (Lüders 2008). „За разлика от медии като телевизията и вестника
например, но подобно на писмата и телефонните разговори, социалните
медии улесняват пряко близостта и единството между комуникаторите
чрез своя интерактивен потенциал, подканяйки потребителите да участват активно и да допринасят със собствено съдържание. Те се използват
също така и за бизнес цели като например разпространение на новини,
популяризиране на търговска марка и др. Но дори и в тези случаи се разчита главно на изградени междуличностни връзки, на базата на които са
изградени и социалните медии“ (Lomborg 2011: 57).
С. Ломбърг оспорва също и идеята, че социалните медии са медиИ.
Множественото число, което се използва в случая, би могло да бъде подвеждащо, защото предполага, че различните социални медии са базирани на различни технологии, докато те всъщност представляват „подгрупа на дигиталните медии, обединени от дигиталните технологии и спо-
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менатите по-горе социални цели“. Те могат „да бъдат базирани на различен софтуер и да се различават по своите комуникативни особености,
които ги правят междуличностно ориентирани и им дават възможност
за създаване на интерактивно съдържание, но това, което ги обединява,
е именно дигиталната медийна технология“ (Lomborg 2011: 57).
Тези определения дават, макар и бегла, представа за изключително
динамичната и разнообразна среда на социалните медии. Все по-често
хората напускат комфорта на добре познатата традиционна среда и се
потапят в океана от информация и контакти, водени от различни мотиви – по-лесен и бърз достъп до информацията и средствата за общуване, желание да са „в течение на нещата“, да взаимодействат с другите
в дадена общност, но също така и движени от конформизъм и понякога неосъзнато следване на потока и модата. Но, както вече споменахме,
тези характеристики изглежда са заложени в природата на човека – той
винаги е имал афинитет към новината, независимо от нейния начин на
поднасяне, а желанието да принадлежи към дадена общност или наймалкото желанието за контакт с другите е изконна негова черта, чиито
корени могат да се търсят още в най-древните епохи на трибализма; в
крайна сметка социалният живот в основата си би могъл да се приеме
като форма на атавизъм – сам човек трудно би оцелял.
Новите технологии, подобно на устните и писмените източници от
миналото, също поднасят новини и дават възможност да се създава и разпространява информацията и то в огромни количества. Това, което различава социалните медии от традиционните, е тяхната интерактивност,
както и потенциално по-голямата степен на „симетричност“ (Lomborg
2011: 65) на комуникативните отношения между взаимодействащите –
те предоставят възможността всеки, който желае, по всяко време и от
всяка точка на света, независимо от социален статус, пол, възраст и раса,
да се включва в комуникативния акт с изказване на мисли и мнения. „Да
говориш на вятъра“ днес не е достатъчно, трябва „да споделяш в облаците“, да бъдеш част от разпознаваемата, с ясни координати и форми общност на „приятелите“, „последователите“ – да си един от многото социални атоми в мрежата със собствено лице и профил“, описва явлението И.
Павлова (Pavlova 2012: 11).
Социалните медии включват: блогове, бизнес мрежи, социални мрежи (Facebook), микроблогове (Twitter), форуми, видео сайтове
(YouTube), споделяне на снимки (Google+), сайтове за социален букмарк
(Digg.com, Svejo.net), социални игри и множеството приложения за мобилни устройства. Те дават възможност на своята аудитория да участва
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активно в обмена на информация чрез предоставяне на възможност за
създаване на собствен стил и съдържание и публикуването му, изказване на мнения и коментари (блогове, чрез препратки или още известни
като „хиперлинкове“), както и чрез предоставяне на възможността за
разпространение и обмен на информацията (социални медии и социални мрежи) или, както още обобщава кратко и ясно Т. Монова „Активният реципиент едновременно е потребител и създател на информация“
(Monova 2012: 344). В този смисъл изключителна популярност придоби
терминът „user generated content“ (UGC), който означава „генерирано от
потребителите съдържание“, което непрекъснато „бива споделяно и еволюира“ (Wellcome 2012: 8).
Онлайн пространството „за пръв път предлага на медиите хипертекстуалност, което означава в голяма степен свобода на избор за аудиторията“, като в същото време разполага със способността „да превръща
‘безмълвните маси’ в активно гражданско общество“ (Dermendzhieva
2012: 447). С други думи мрежата предоставя възможност за динамично,
активно и в същото време избирателно следене на информацията според
личните интереси и мотиви, а едновременно с това позволява и създаването и разпространението на информация. „На традиционния модел
на еднопосочно предаване на информацията – от журналисти към аудитория <…> се противопоставя моделът на сътрудничеството, на взаимното участие и споделяне: аудиторията е и производител на медийно
съдържание, тя е активен участник в процеса на комуникация“ (Pavlova
2012: 55). Именно възможността всеки гражданин да бъде журналист,
както и всяко лично преживяване, изказване или наблюдение да се превърне в новина, са част от основните характеристики на социалните медии в наши дни.
Агенцията Wellcome, посветила свое изследване на социалните медии, синтезирано изброява пет основни опорни точки за тяхното
съществуване: 1. съдействие – потребителите са подтиквани и окуражавани да споделят своето мнение, като по този начин се преодоляват
границите между медии и аудитория; 2. достъпност – всеки има достъп
до тях и би могъл да се включи и да участва безпрепятствено; 3. събеседване – докато традиционните медии имат склонност да „разказват“
или да предават някакво съобщение, социалните медии се основават на
диалогичността, което от своя страна изисква и внимателно слушане; 4.
създаване на общности – социалните медии дават възможност за бързо
оформяне на общности по интереси; 5. взаимосвързаност – социалните
мрежи позволяват изграждането на връзки с други сайтове, източници
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и потребители. Авторите на изследването заключват: „Информацията е
колективна, споделена и обогатявана от потребителите. В този смисъл
социалните медии са в допълнение към традиционните медии. Но мрежата също така е място, където информацията е непрекъснато повтаряна и репликирана посредством множеството операции „копи-пейст“
и чрез различните платформи на изразяване. Но също така социалните
медии могат да бъдат източник на слухове, фалшификация и дезинформация“ (Wellcome 2012: 8-9).
Можем да заключим, че съществуват значителен брой противоречия, изграждащи и характеризиращи тези медии. Те обаче са и в основата на всеобхватното и необозримо разнообразие, което ги изгражда и
им е присъщо. Интерактивността, многопосочността, симетричността,
непрекъснатото разрастване и усъвършенстване на социалните медии,
същевременно възможността всеки да изказва мислите си по свой собствен, уникален начин и да бъде активен участник в медийното пространство, ни дават основание да предположим и какво огромно езиково разнообразие предлагат те.

Социални мрежи
Социалните мрежи са една от формите на социални медии, които
през последните няколко години добиха особена популярност и преобразиха имиджа на медиите като цяло. „Променяйки аудиторията, онлайн пространството даде глас на обикновения човек. Получила нови
права в мрежата благодарение на софтуерните средства и инструменти
на уеб 2.0 технологиите, аудиторията започна да се превръща в онлайн
общности“, разгърнаха се социалните мрежи (Dermendzhieva 2012: 448).
Социалните мрежи представляват платформи като Facebook,
Twitter, MySpace, Google+, LinkedIn, обществени форуми и блогове,
които се използват от хората за споделяне на мнения, опит, виждания
и всякаква друга информация помежду им. Г. Дерменджиева също така
отбелязва, че напоследък се наблюдава тенденцията за преливане на социалните мрежи в социални медии, защото първите дават възможност
на участниците не само да коментират, оценяват и споделят новините, но
също така и да ги създават. На практика всеки потребител при добро желание и по лични или обществени мотиви би могъл да се превърне в доброволен гражданин журналист. Тази трансформация на аудиторията и
новата ѝ роля в медийния процес стои в основата на същинския преход
от традиционните към новите медии (Dermendzhieva 2012: 452). Прехо-
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дът от пасивна аудитория към активна онлайн общност и създаването на
отношения на симетричност превръщат мрежата в обект на постоянен
интерес и наблюдения.
Явлението социални мрежи има дълга история и се появява доста
преди своята нова онлайн форма. В основата на социалните мрежи лежи
стремежът на хората да се свързват и обменят информация със себеподобните си. Много често причините са чисто прагматични – например
обмяна на стоки и търговия, обмяна на опит и практически знания. Причините могат да са и чисто психологически – свързани със стремежа на
човека да научава нови и интересни неща, да се забавлява, да общува
заради самото общуване. Това, което направиха новите технологии, е, че
допринесоха изключително за възможността всеки желаещ със сравнително малко средства да се включи в мрежата и потенциално да се свързва с хора със сродни интереси от цял свят, както и да се информира и да
черпи знания без особени ограничения.

Феноменът „Малък свят“
или теорията за „шестте стъпки на свързаност“
Планетата Земя никога не е била толкова малка, колкото е сега.
Тя се сви – относително казано, разбира се – в резултат на забързания
ритъм на материалната и вербалната комуникация. Сега моите мисли
могат да обиколят планетата за минути.1
Като понятие и от социологическа гледна точка социални мрежи се
свързва много често с феномена „шест стъпки на свързаност“ – теория,
предложена за пръв път от унгарския автор Фригис Каринти през 1929 г.
в негов разказ със заглавие „Мрежи“ („Chains“). Според нея произволно
взети двама души на Земята могат да се свържат чрез мрежа от познанства, изградена от не повече от петима посредници между тях.
През петдесетте години на миналия век е направен опит тази теория да бъде доказана и математически чрез модел, предложен от И. Пул
и М. Кохен, като се използва приблизителната средна стойност на познанствата, получена от М. Гуревич през 1961 г. Въпреки че „този модел не взема предвид социалната структура“, изследванията на двамата
математици вдъхновяват американския социален психолог С. Милграм,
1

Из разказа „Мрежи“ (1929 г.) на Фригис Каринти. Преводът от унгарски на
английски е на разположение на адрес https://djjr-courses.wdfiles.com/local--files/
soc180%3Akarinthy-chain-links/Karinthy-Chain-Links_1929.pdf.
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който през 1967 г. предприема серия експерименти под общото название
„Малък свят“2 (Milgram, Travers 1969: 426). С. Милграм и Дж. Траверс
установяват, че са необходими средно между 4.4 (при разстояние от 25
мили – Бостън – Масачузетс) и 5.7 (при по-дълго разстояние от около
1300 мили – Небраска – Масачузетс) „посредници“, за да достигне дадена пощенска картичка от подателя до получателя (при така направения
експеримент около 1/3 от пратките достигат до получателя) (Milgram,
Travers 1969: 431, 436). Резултатите от експеримента са публикувани в
„Psychology Today“, но биват подложени на критика3. Въпреки това фразата „шест стъпки на свързаност“ започва да придобива все повече и повече популярност в следващите години и е подета от попкултурата със
знаменитата пиеса на Дж. Гуеър със същото име, поставена през 1990 г., и
от компютърна игра, създадена през 1996 г. от Б. С. Тжаден (B. C. Tjaden),
базирана на експеримента „Малък свят“.
Разглеждайки по-късно феномена „Малък свят“, изследователите
Д. Исли и Дж. Клайнбърг заявяват, че „експериментът на С. Милграм
демонстрира два поразяващи факта за социалните мрежи: първо, че съществуват множество близки пътеки между комуникаторите; второ, че
хората, действали без да разполагат с каквато и да е световна карта на
мрежата, колективно успяват да намерят тези кратки пътеки“ (Easley,
Kleinberg 2010: 612).
Именно тези факти и открития, както и едно от основните приносни обобщения на С. Милграм, а именно че една от водещите характеристики на мрежите „Малък свят“ е „конвергенцията на комуникативните
канали чрез общи индивиди“ (Milgram, Travers 1969: 442), заинтригуват в
наши дни една от най-популярните и радващи се на най-голямо присъствие социални мрежи – Фейсбук. През 2011 г. екипът на световноизвестната мрежа в сътрудничество с Università degli Studi di Milano, вдъхновени
2 Експериментът

„Малък свят“ под ръководството на С. Милграм се състои в това
случайно избрани хора от Средния Запад, САЩ, да изпратят писмо до непознат в Масачузетс. Подателите предварително знаят името, професията, мястото на работа, завършен колеж и година на завършването, датите на военната служба, моминското име и
родния град на съпругата на получателя. Те са инструктирани предварително да изпратят писмото на човек, който е сред техните познати (познават го по малкото му име), за
когото смятат, че е най-вероятно да познава получателя (т. е. не трябва да го изпращат
директно на получателя). Този човек от своя страна трябва да направи същото и така
докато накрая пратката достигне до набелязания получател.
3 За повече информация върху критиките вж. напр. статиите на Kleinfeld J. Six Degrees:
Urban Myth? (2002) в Psychology Today и на Schnettler S. A small world on feet of clay? A
comparison of empirical small-world studies against best-practice criteria (2009) в Social Networks.
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именно от идеята на Ф. Каринти и експериментите на С. Милграм, решава да тества математически резултатите от експериментите, използвайки
най-модерните и високотехнологични алгоритми с цел да се подобри и
оптимизира свързаността между потребителите. ще повече, че към тази
дата те разполагат с най-широката и представителна извадка от 721 милиона активни потребители на Фейсбук (повече от 10% от населението
на Земята по това време), с 69 милиарда приятелства помежду им, като
това го прави най-голямото проучване на социалната мрежа към 2011 г.
(Backstrom 2011). „Именно съвременната дигитална форма на социалните мрежи в момента дава възможност на изследователите да ги изучават
и наблюдават в много по-голям, глобален мащаб“, смята официалният
говорител и главен анализатор на данните на проведения от Фейсбук експеримент Л. Бакстром (Backstrom 2011). (Тук трябва да отворим скоба и
да споменем, че броят на активните потребители на Фейсбук след 2011 г.
непрекъснато нараства, като в края на 2016 г. достига 1.79 билиона потребители на месец4.)
Чрез направения експеримент изследователите достигат до няколко интересни наблюдения. Първото от тях оборва резултати, получени при предишни експерименти с други социални мрежи. Графиката
за степента на кумулативно разпределение ясно показва, според автора
на статията, че това разпределение въобще не е толкова скосено, както подсказват предишните изследвания. Това ще рече, че „само 10% от
потребителите имат по-малко от 10 приятели, 20% имат по-малко от 25
приятели, докато 50% (медианата) имат над 100 приятели“. В същото време, „тъй като разпределението е силно изкривено, средната стойност на
приятели е 190“ (Backstrom 2011).
Официалният говорител на проведения експеримент отбелязва
също, че медиана в размер на 100 приятели може да изглежда изненадващо ниска. Това явление обаче той обяснява, като се позовава на труда на
С. Фелд (Feld 1991), в който той описва наблюдаван от него феномен, при
който студенти обикновено считат, че курсовете, в които са се записали,
са по-големи отколкото другите курсове и че обикновено имаме склонността да вярваме, че самолетът, с който пътуваме, е по-пълен от нормалното. „Всички тези ефекти, обяснява Л. Бакстром, се наблюдават, защото
е много по-вероятно да изберете хора, курсове и полети, които са по-популярни или по-посещавани. Така че не би трябвало да се чувствате зле,
4

Източник на данните: https://venturebeat.com/2016/11/02/facebook-q3-2016earnings/ (3.06.2017).
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че вашите приятели изглежда се ползват с по-голяма популярност от вас:
това изглежда така на повечето от нас“, заключва той (Backstrom 2011).
Вторият получен резултат при направения експеримент е, че всъщност броят на стъпките на свързаност е по-малък от наблюдаваните в
минали експерименти – шест – и че продължава да намалява правопропорционално на разрастването на Фейсбук през последните три години (преди 2011 г.). От всички двойки потребители на мрежата 99. 6% се
свързват чрез 5 посредници (или това са 6 свръзки), а 92% са свързани
само чрез 4 посредници (или 5 свръзки). Тъй като Фейсбук постоянно се
развива през годините и броят на потребителите непрекъснато нараства,
мрежата започва да демонстрира и по-силна свързаност. Средното разстояние през 2008 г. е 5. 28 свръзки, докато за сравнение през 2011 е 4. 74.
Когато анализът на данните се ограничи до определена държава, без значение коя и какви са нейните размери, учените установяват, че средното
разстояние на свързаност е дори още по-малко – хората в тези случаи са
разделени само от 3 посредници (или 4 свръзки). Експериментът доказва също не само че са необходими по-малко на брой посредници, за да
се свържат двама произволно избрани души, но и че индивидите могат
успешно да намират тези кратки пътеки за свръзка, въпреки че нямат
възможността да виждат цялата мрежа (Backstrom 2011).
Третото интересно откритие на експеримента, проведен от изследователите на социалната мрежа Фейсбук, е, че добрата степен на свързаност,
която се постига, е обусловена двустранно: „всеки един от нас, при нужда
или желание, би могъл да се свърже с всеки друг човек, дори и в другия
край на света, чрез относително малък брой свръзки; в същото време социалните мрежи са във висока степен локално групирани, като голяма част
от съществуващите свръзки се простират на малки разстояния – 84% от
всички връзки са между потребители граждани на една и съща държава“.
Именно тези две характеристики правят социалните мрежи „в известна
степен уникални“ (Backstrom 2011). Освен по националност и физическа
близост (т. нар. „съседство“), експериментът също установява групиране и
по други характеристики: по възраст и по брой на приятели, който е близък с този на техните съседи, макар и обикновено по-малък от техния. Изразена тенденция за групиране по пол обаче не се наблюдава.
В заключение авторите обобщават, че експериментът потвърждава
феномена „шест стъпки на свързаност“ на глобално ниво и показва, че
социалната мрежа Фейсбук е едновременно глобална и локална – свързва
хора, които са много раздалечени физически, но притежава и компактната локална структура на малките общности.
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Във връзка с това е добре да добавим, че през 80-те години на XX
век за първи път се появява терминът глокализация, който представлява
амалгама от други два: глобализация и локализация. Започва първоначално да се използва от японци в областта на бизнеса и като концепт
идва от японската дума dochakuka, която означава глобална локализация
и се е използвала за означаване на процеса на адаптация на земеделски
технологии в локални условия. В социологията терминът е популяризиран от Роланд Робъртсън през 90-те години на XX век и от Кийт Хамптън и Бари Уелмън в края на 90-те години в тяхно проучване, проведено
в Канада и посветено на влиянието на новите технологии за изграждането на социални връзки и отношения.
За целите на настоящата работа са по-интересни откритията на К.
Хамптън и Б. Уелман, публикувани в тяхна статия от 2000 г. Те наблюдават
едновременно, както самите те ги наричат, офлайн и онлайн общности и
заключват, че за да съществува една общност, не е необходимо тя да бъде
локална: „Подпомагането и социалният аспект при взаимодействие са определящи за една общност, а не самото локално пространство, в което се
осъществява това взаимодействие“ (Hampton, Wellman 2000: 206). Авторите правят и заключението, че социалните взаимоотношения се поддържат
чрез комбинацията от офлайн и онлайн взаимодействия и независимо от
факта, „че интернет служи като глобална комуникационна технология, голяма част от онлайн активността е между хора, които живеят (работят) в
близост един до друг“ (Hampton, Wellman 2000: 207). Извод, който по-късно, след възникването на онлайн социалните мрежи, както вече видяхме
малко по-горе, се потвърждава и от изследването, проведено от Фейсбук.
Л. Бакстром завършва анализа на най-популярната в момента социална мрежа с думите: „И тъй като Фейсбук непрекъснато нараства
през годините, степента на свързаност ще става още по-голяма“, въпреки
че е направена и уговорката, че при сравняване на резултатите с тези на
по-малки социални мрежи, в по-голямата си част наблюдаваните структурни характеристики съвпадат, но не изцяло (Backstrom 2011).
Резултатите, които със своята математическа акуратност и обхват
са първи по рода си, недвусмислено водят към факта, че светът се оказва
по-малък, отколкото сме си представяли в действителност. В този смисъл нарицателното „глобално село“ – термин, използван за първи път от
Маршал Маклуън през 1962 г., се оказва напълно релевантно в наши дни,
тъй като съвременните социални онлайн мрежи са именно тези, които
улесняват създаването на контакти и правят така, че стъпките на свързване между произволни двама души да станат по-малко.
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Теория за силните и слабите връзки
Резултатите, получени от статистическия анализ на екипа на социалната мрежа Фейсбук, са в тясна връзка и с теории и наблюдения от миналото. Най-съществена от тях за настоящото изследване е теорията за
силните и слабите връзки.
Особено значим принос в тази насока има социологът Марк С. Грановетер, повлиян от множество изследвания и експерименти, включително и този, проведен от С. Милграм и екипа му. В свой труд от 1973 г.
американският социолог успява да обясни и свърже взаимодействията,
които се осъществяват между микронивата (или още т. нар. малки групи) и макронивата или, с други думи казано, по-големи общности. Той
прави това, като привежда доказателства в подкрепа на своята теза, че
именно анализът на процесите в междуличностните мрежи е най-добрият мост между микро- и макронивото.
Според теорията на М. С. Грановетер силата на дадена връзка в социалната мрежа „е комбинация от количеството време, емоционалната
свързаност, интимността (взаимното доверие) и непрекъснатото инвестиране в тях“ (Granovetter 1973: 1361). Обикновено силните връзки
очертават най-близкото обкръжение на човека – семейството, приятелите, роднините и дори съседите (неслучайно изследователите на мрежата Фейсбук в своя анализ използват и понятието „съседство“). Благодарение на силните връзки се оформят малки групи и общности, в които
човек обикновено се движи, общува и поддържа контакти дълго време
заради чувството на взаимност, сигурност и приятелство, което те му
осигуряват. Тези групи, от друга страна, се характеризират и с качеството затвореност точно поради фактора доверие, който ги обуславя, т. е.
допускането на нов член в тях не е невъзможно, но се случва по-рядко и
не толкова лесно. За да бъде допуснат нов член, той трябва да отговаря
на изискванията на съответната социална мрежа, например за пол, интереси, етническа принадлежност, сексуална ориентация, социално положение, престиж и пр.
Позовавайки се на експеримента „Малък свят“ на С. Милграм, М.
С. Грановетер допуска, че връзките, които участниците в него определят като „приятелства“ или „познанства“, биха могли да съответстват на
неговите определения за силни и слаби връзки (Granovetter 1973: 1368),
т. е. на базата на това изказване можем да си позволим да използваме и
понятието „познанства“, когато става въпрос за слаби връзки. Колкото
по-малко време инвестира човек в дадена връзка, колкото по-ниско е ни-

64

Деница Генчева

вото на емоционалност и доверие между двама души, толкова по-слаба
е и връзката между тях. Въпреки че те не се градят върху инвестирано
време, внимание и доверие, интересното в случая на слабите връзки е, че
чрез тях е по-вероятно да се осъществи контакт между различни малки
групи, отколкото чрез силните връзки, а тези, с които сме свързани слабо,
„е по-вероятно да се движат в кръгове, различни от нашия“ (Granovetter
1973: 1371). Или още – слабите връзки служат като мостове (понятие,
концептуализирано за пръв път от Ф. Харари и др. през 1965 (Harary et
al. 1965: 198), свързващи дадена малка група, изградена от силни връзки
с друга малка група: „освен при някои малко вероятни условия, никоя
силна връзка не е мост“ (Granovetter 1973: 1364). Именно по-ранните открития на С. Милграм и екипа му идват в подкрепа на аргументацията
на откритията, които 4 години по-късно М. С. Грановетер ще направи за
слабите връзки – случаите, в които писмото достига успешно до получателя са повече, когато подателят определя човека, на когото е предал
писмото като „познат“, и по-малко, когато го определя като „приятел“
(Granovetter 1973: 1369).
Твърдението на Грановетер, че повече физически лица могат да бъдат достигнати чрез слаби връзки, резонира и с проведения от А. Рапопорт и У. Хорват експеримент през 19615. Изводите, направени от тях са,
че най-малък общ брой хора могат да бъдат достигнати чрез приятели,
които определяме като свой първи или втори избор – предполагаемо,
нашите най-силни връзки; съответно най-широк кръг от хора могат да
бъдат достигнати чрез познати, които поставяме на седмо или осмо място в своя списък. Рапопорт и Хорват установяват математически, че величината, измерваща обхвата на кръга от познати, намалява равномерно
с увеличаване на ранга на приятелството (Granovetter 2011: 1369).
На базата на своите наблюдения и експерименти, както и благодарение на предишни експерименти и изводи, М. С. Грановетер прави едно
от най-съществените заключения в областта на социалните мрежи, свързани със слабите връзки, а именно, че чрез тях се осъществяват индиректни контакти, като по този начин дават възможност, от една страна,
на даден индивид да манипулира мрежите, и, от друга страна, ги прави
канали, през които идеи, влияния или отдалечена от социална гледна точка информация би могла да бъде достигната. Това е така, защото „тези, с
които сме свързани със слаби връзки, е по-вероятно да се движат в кръго5 Експериментът
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ве, различни от нашите собствени, по такъв начин те имат достъп до информация, различна от тази, която получаваме“ (Granovetter 1973: 1371).
Изследователят продължава с наблюдението, че „Колкото по-малко индиректни контакти има даден човек, толкова по-затворен ще бъде той от
гледна точка на познание за света отвъд приятелския му кръг. Следователно изграждането на слаби връзки (и като резултат от тях – индиректните контакти) има значение и в двете посоки“ (Granovetter 1973: 1970).
Именно благодарение на слабите връзки имаме шанс да напуснем
сигурния и дългогодишен кръг от близки и приятели, да достигнем до
по-малко познати или въобще непознати хора със сродни интереси, но
притежаващи нова и различна информация. Това са обикновено хората,
които определяме като наши „познати“, с които не се срещаме и не общуваме много често. Те се движат в собствен кръг от близки и приятели,
а ние в наш. Но слабите връзки позволяват създаването на мостове и
преминаване от една група в друга – когато търсим нова работа или нова
полезна, интересна информация, дори когато просто желаем да разнообразим своя начин на живот и общуване, да сравним или да противопоставим мнения и гледни точки с тези на хора извън най-близкото ни
обкръжение. Слабите връзки, заключва М. С. Грановетер, „предоставят
на индивида по-голяма мобилност, а от глобална гледна точка играят
роля за осъществяване на социалната кохезия“ (Granovetter 1973: 1973).
Когато теорията за силните и слабите връзки на М. С. Грановетер,
както и не по-маловажните идеи и открития на учени преди него – Ф.
Каринти, С. Милграм, А. Рапопорт, В. Хорват и др., биват радушно подети, приложени в изпълнение и изследвани от най-популярната социална мрежа в момента – Фейсбук, разбираме, че светът сякаш е смалил
своите размери и като че ли сме по-близо от всякога до всеки произволно избран човек – велика или популярна личност, или близък приятел
от ученическите години, който по стечение на обстоятелствата живее
на другия край на света. И в този смисъл създателят на Фейсбук М. Зукърбърг съвсем прозорливо и уместно е избрал думата „приятели“ за
обозначаване на всички, които добавяме в нашата листа – както много
добри приятели, така и просто познати. Тази дума носи семантиката на
много близък човек и подсъзнателно спомага за скъсяването на дистанцията между потребителите – в наши дни в социалните онлайн мрежи
можем да бъдем „приятели“ с президенти, с известни писатели, с филмови и музикални звезди, с големи учени, с милиардери и т. н.
Въпреки че в момента Фейсбук е компания, струваща милиарди долари, движена от силни икономически интереси, основната ѝ дейност се
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състои в това да свързва хората и да създава една глобална общност. Икономическите интереси на нейния основател Марк Зукърбърг се преплитат
с хуманната цел, превърнала се в негова мисия: да направи света отворен, да подпомага свързването между хората и създаването на една голяма общност. В своя личен профил във Фейсбук с едно единствено кратко изречение той определя себе си и своята мисия: „I‘m trying to make the
world a more open place“ („Опитвам се да направя света по-отворен“). Ако
вникнем обаче в думата „open“ и нейния превод на български, спокойно
можем да заявим, че М. Зукърбърг може да е имал предвид както „отворен“, така и открит, неограничен, общодостъпен, свободен свят, като ролята на езика в това отношение, както ще видим по-нататък, се оказва една
от основните за осъществяването на тази мисия, още повече в условията
на опосредстваното общуване. Новите тенденции, които се наблюдават
както на ниво локални и малки езици, така и на ниво големи и международни езици, са пряко свързани с този т. нар. „отворен свят“, „малък свят“
или „глобално село“. Именно възможността да се свързваме бързо, почти
мигновено с хора от другия край на света (както вече стана ясно от тях
ни делят средно 4-5 посредници) при нужда или общи интереси, промени
нашата изконна представа за езика като средство за общуване.

Теория за хомофилията или
„Краставите магарета през девет баира се надушват“
Тази теория, или по-скоро резултатите от нея, бяха засегнати малко
по-горе в описанието на проведеното от екипа на Фейсбук изследване
за групирането на приятели и познати. Хомофилия като понятие идва
от гръцки и е съставено от други две – homo- (същ, подобен) и philia
(любов), т. е. това е тенденцията индивидите да се свързват с подобни на
тях, а поговорката в заглавието свидетелства, че тази тенденция е била
наблюдавана и в далечното минало. Според изследователи на феномена
хората са по-склонни да се свързват и да оформят групи с други хора,
подобни на тях, да изграждат връзки от по-висок ранг, отколкото с хора,
от които се различават (McPherson et al. 2001: 416). Според Бенджамин
Голъб и Матю O. Джаксън хомофилията е основна характеристика на социалните мрежи: тя е „една от най-проникващите и стабилни тенденции
и именно тя ги отличава като социални“ (Golub, Jackson 2008: 2).
Феноменът да се изграждат връзки между индивиди, които си приличат по някакви критерии, не остава незабелязан от социолозите и в
началото на миналия век се превръща в техен обект на изследване. В
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своя статия Милър Макферсън и екип правят кратък исторически преглед на развитието на изследванията в областта на хомофилията и определят като първи във времето тези, които наблюдават хомофилия по
демографски критерии като възраст, пол, професия, образование, раса,
етничност, религия и др., както и по психологически критерии като ниво
на интелигентност, отношение (или мнения) и стремежи. В средата на
XX в., когато в САЩ се наблюдава буйно разрастване на изследователската традиция в тази област, се оформят и две основни теми – първо,
учените откриват силна хомофилия по раса и етничност, а втората е
основана на силното убеждение, че групите, оформени по сходни критерии, са съществен източник на влияние върху поведението на участниците в тях, особено при подрастващите (McPherson et al. 2001: 417).
Изследвания, които наблюдават различни форми на взаимоотношения
(напр. К. Фишър (Fischer 1982), установяват също, че хомофилията се засилва, когато съществуват повече различни видове връзки по различни
критерии между индивидите или, с други думи, тя е по-голяма при посложните връзки и взаимоотношения, отколкото при по-елементарните.
Когато правим сравнение между изследвания от 2001 г. и резултатите, получени от експеримента, проведен през 2011 г. от учените, занимаващи се с хомофилията в социалната мрежа Фейсбук, се наблюдава
интересна конвергенция, която е предречена от М. Макферсън и негови колеги – в своята статия те изтъкват като основни източници на хомофилията по това време раса и етничност (или това, което можем да
приравним с критерия за хомофилия „националност“, наблюдаван във
Фейсбук), география (или физическата близост, както я наричат изследователите на Фейсбук) и възраст. Въпреки че новите технологии по онова
време (2001 г.) се ограничават до принтер, телеграф, телефон и електронна поща, авторите на статията умело прогнозират, цитирайки Д. Кауфър
и К. Карлий (1993), че тези технологии „може да са разхлабили географските граници, като са намалили усилията, необходими за осъществяване на контакт, но тези нови средства не са премахнали старите модели“
(McPherson et al. 2001: 430). Изследванията, проведени от екипа учени
върху социалната мрежа Фейсбук, потвърждават основните демографски критерии за хомофилия, съществували и в миналото, независимо че
нивото на развитие на технологиите не е било толкова високо, а онлайн
социални мрежи във формата, в която ги наблюдаваме днес, не са съществували изобщо. Все пак М. Макферсън и колегите му, позовавайки
се на изказването на К. Хамптън и Б. Уелман от 2000 г., заключват, че
„новите технологии биха могли да позволят на хората по-голяма свобода
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при създаването на хомофилни връзки от други измерения“, тъй като
те дават възможност за формиранетго на „криволинейни връзки между
физическото пространство и общностите, изграждани в мрежата“, като
според тях се наблюдава изместване на отношенията в пространството
– приоритет имат вече не само връзките, изграждани в непосредствена
физическа близост, но и връзките, които се осъществяват на средни по
големина разстояния. Все пак обаче, според авторите, връзките на къси
и средни разстояния „изглеждат значително по-вероятно да се осъществят, отколкото връзките на отдалечени разстояния“. „Географските разстояния също така имат по-голямо значение за определяне на „здравината“ на отношенията (тяхната сложност и честота на действителните
контакти), отколкото за самото съществуване на връзка“ (McPherson et
al. 2001: 430).
От казаното до тук можем да заключим, че основните причини за
хомофилия не са се променили съществено през последните десетилетия – Л. Бакстром и екип чрез проведеното през 2011 г. изследване на
една изключително голяма извадка (721 милиона активни потребители и
69 милиарда съществуващи „приятелски“ връзки между тях), потвърждават резултатите и изводите, направени през миналия век – главни източници на хомофилията си остават националността, физическата или
още географската близост и възрастта. Това, което обаче прозорливо са
доловили М. Макферсън и колегите му в своите изследвания, е, че новите технологии дават възможност за изграждане на хомофилни връзки от
други измерения. Социалните мрежи в наши дни, от една страна, запазват и подпомагат поддържането на здрави и силни връзки с наши близки
и приятели, с които сме израснали, имаме общо минало, спомени или
настояще, с които имаме общ език дори (защото именно езикът бихме
могли да приемем като основен източник за хомофилията по националност), с които по-често бихме могли да осъществяваме реален контакт и
да поддържаме по-близки и топли взаимоотношения. От друга страна, те
дават възможност за изграждане на множество връзки и на далечни разстояния. Въпреки че тези връзки нямат такава „здравината“ и силата на
силните връзки с нашите близки, приятели и съседи, те все пак съществуват в изобилие и се осъществяват с много по-голяма лекота в днешни
дни повече от когато и да е било в миналото именно благодарение на
новите технологии. Потребителите са сякаш в състояние на перманентна потенциална връзка с други потребители от целия свят, независимо
от разстоянията, които ги делят. Въпреки че на тези връзки им липсва
здравината, за която М. Макферсън и колегите му говорят, именно те
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създават хомофилия в други измерения – връзки по интереси и идеи, по
предпочитани теми и въпроси, като често те могат да бъдат независими
от другите основни фактори – географска близост, националност и възраст. Тези отношения могат да имат мимолетен характер, от тези връзки
може да се „влиза“ и „излиза“ леко, бързо и по всяко време, те могат да
запазят непокътната нашата анонимност завинаги и все пак да ги има
– във всеки един момент те се създават и се разпадат именно благодарение на новите технологии. Независимо от нетрайния им характер те
биха могли да имат изключително голяма стойност за потребителя – да
осигуряват достъп до информация от различни източници, до дискусии
по съответна тема; могат да имат и чисто утилитарен характер, който
най-красноречиво би могъл да се предаде с израза „да имаш връзки“, с
други думи – да имаш непрекъснат достъп до умения, знания и чужд
опит, възможността непрекъснато да изграждаш контакти.

Ролята на езиците в ситуацията на глокализация
Разгледаните теории дават представа за социалния характер на социалните мрежи. Те могат да се разглеждат като стоящи в основата и на
езиковата ситуация в нашето съвремие. Експериментът „Малък свят“ на
С. Милграм от 1969 г. (потвърден с математическа точност и по-късно,
през 2011 г., в много по-голям мащаб от екипа на Фейсбук) и теорията за
слабите връзки, разгърната от М. С. Грановетер, привеждат доказателства, че в днешни дни повече от всякога хората при желание и нужда биха
могли да се свържат с всеки друг произволен индивид, стига той също да
има достъп до социалните мрежи. Тъй като всички ние сме в една или
друга степен част от „глобалното село“, за да общуваме с нашите „съселяни“, е необходимо да притежаваме и необходимото средство за това.
В социалните мрежи значително място заемат видеото, фотосите
и иконичният (т. нар. емотикони) материал, т. е. конкретно съобщение
би могло да бъде предадено с много малко или без никакви вербални
средства. В този смисъл потребителите имат възможността да предават
някои свои съобщения и без посредничеството на езика. Въпреки това
този метод е ограничаващ и невинаги би могъл да предаде точно и ясно
дадено послание. Така че основно средство за общуване, независимо от
огромния брой снимков и видео материал, си остава езикът и в голяма
част от случаите, когато става въпрос за една конкретна социална мрежа,
каквато е Фейсбук, това е писмената форма на езика. А както по-горе стана ясно, потребителите на тази мрежа биха могли да се свържат с всеки
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друг потребител чрез средно 4 или 5 посредници, т. е., когато общуваме във Фейсбук, ние теоретично отправяме своите съобщения към една
многоезична и мултикултурна общност и, от друга страна, непрекъснато
получаваме съобщения и информация от същата тази многоезична общност. Това неминуемо дава отражение върху използвания език.
Екипът на Фейсбук привежда доказателства от значително по-голям мащаб и за една от основните черти на социалните мрежи – те са
едновременно глобални и локални. Можем да предположим, че дуалистичната природа на социалните мрежи ще се отрази и на езиковата ситуация. От една страна, интернет служи като глобална комуникационна
технология и опосредства създаване на контакти и поддържане на връзки на световно ниво. От друга страна, К. Хамптън и Б. Уелман, както и
екипът на Фейсбук, наблюдават по-голяма активност между хора, които живеят (работят) в близост един до друг, и с изразена хомофилия
по националност и физическа близост. Използването на местния език
в социалните мрежи би могло да се разглежда едновременно като причина и като следствие: като причина за поддържане на дадена локална общност и като следствие на желанието и стремежа на членовете на
общността да запазят своите т. нар. силни връзки с близки, роднини и
приятели посредством родния език. В тази ситуация на глокализация
бихме могли да очакваме тенденция към паралелно развитие и коекзистенция на глобално и локално средство за общуване в по-голяма степен,
отколкото пълно превземане и доминация от страна на глобалния над
локалния език, от което много учени, потребители и въобще граждани
на дадена нация се опасяват. Проведените наблюдения на спонтанната
писмена реч6 на български потребители в социалните мрежи потвърждават това. Потребителите използват главно два езика – български и
английски. Българският език се използва при отправяне на съобщения
към българската общност, а английският се използва в ролята му на
международно средство за общуване и за отправяне на съобщения към
глобалната общност.
6 Спонтанна

писмена реч е термин, заимстван от Р. Коцев, който се използва с цел
описание на „живата“ писмена реч на социалните медии. Изследователят я определя
още като трета форма, „наред с традиционния писмен и традиционния устен език“, тъй
като притежава характеристиките и на двете форми, но същевременно не може да се
причисли изцяло към нито една от тях (Kotsev 2016). Според други автори обаче спонтанна реч не съществува (Van Dijk, Kintsch 1983). Въпреки това терминът е предпочетен
от автора като най-подходящ за описанието на формата на комуникация в социалните
онлайн мрежи и форуми.
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Теорията за хомофилията, от своя страна, допринася за изясняването на една основна психосоциална постановка, а именно склонността
на индивидите да се свързват със себеподобни по различни критерии.
Въпреки че като най-съществени източници на хомофилия се разглеждат националността и географската близост, екипът на Фейсбук констатира и силна хомофилия по възраст и брой на приятели, т. е. в тези случаи не е задължително нашите приятели и близки да са основно и единствено наши сънародници или от физически близкото ни обкръжение.
Същевременно става ясно от наблюденията на М. Макферсън и колегите
му, че новите технологии позволяват създаването на връзки от други измерения или, както още пишат К. Хамптън и Б. Уелман в своята статия:
„Близостта е лимитиран фактор при създаването на приятелства. Хората
са много по-склонни да се свързват с други хора, които са повече като тях
от гледна точка на лайфстайл, етап от жизнения цикъл, вярвания и участие в общи дейности, отколкото на това, което лесно можем да открием
чрез физическата близост“ (Hampton, Wellman 2000: 202) и малко по-нататък, че „с хода на времето местните пространствени модели стават все
по-малко важни за формирането на приятелствата“ (Hampton, Wellman
2000: 203).
Тези твърдения идват в подкрепа на идеята, че индивидите, облагодетелствани от бързината, достъпността, разнообразието и изобилието, които предлагат социалните медии, не се ограничават в наши дни
единствено до създаване и поддържане на контакти с близки физически
до тях хора в рамките на дадена страна или етническа група, към която
принадлежат. Обстоятелствата спомагат за разширяване на кръгозора
с лекота, за осъществяване на контакти с други индивиди със сходни
виждания и интереси, без оглед на разстояния, народност, възраст, пол
и т. н. Социалните мрежи не поставят физически граници между хората,
дори напротив, според веруюто на създателя на Фейсбук, Марк Зукърбърг, тяхна основна цел е да ги свързват по-лесно и да направят света
„по-отворен“.
Именно тук значителна роля играе езикът. Тъй като физически
граници вече почти не съществуват в мрежовия свят, една от малкото
бариери, които могат да бъдат издигнати и да възпрепятстват осъществяването и поддържането на контакти с физически отдалечени потребители и изграждането на виртуални общности, биха били различните
им първи езици и липса на познания по втори (общ) език. Невладеенето на чужд език би могло да постави ограничения за даден потребител,
но също би могло да се разглежда и като основен стимул за откриване
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на нови възможности, особено в случаите, когато надделява желанието
да разчупим границите на близките си връзки и да принадлежим към
друга, привличаща интереса ни група, независимо от националността и
използвания език в нея. А да не забравяме, че нещата рядко са само бели
или черни и в голяма част от случаите потребителите заемат някои от
междинните позиции между владеенето и невладеенето на друг език.
Както вече се спомена, в тези ситуации обикновено се използва английски в ролята му на лингва франка (АЛФ). Това не е книжовният английски, който познаваме от учебниците и книгите, а английски, който
може да включва както правилни форми, така и грешни. В подобни случаи важното за събеседниците е да се достигне до консенсус за смисъла
и много рядко се правят забележки за неправилен изказ. След множество
наблюдения върху бизнес разговори по телефона изследователят А. Фърт
заключва, че основните характеристики на АЛФ са вариативността,
хибридността, хетерогенността и уговарянето на форми и семантика
между участниците в общуването. АЛФ винаги варира, винаги е в процес на изграждане, в работна среда се използва с цел да се предаде дадено
съобщение, да се „свърши работата“ и да се постигне консенсус относно
смисъла (Firth 1996). Подобно е положението и в спонтанната писмена
реч на социалните онлайн мрежи – ако смисълът е ясен, формата рядко се коментира. Придържането към темата на дискусията е по-важно
от коментирането на грешките в изказа, което съответно представлява
отклоняване на вниманието от темата и загуба на време. Наблюдава се
също така толерантност от страна на участниците в общуването, за които английският е роден език, към други, за които той е чужд.
В помощ на потребители, които нямат никакви познания по
чужд език, идва услугата „превод“, която социалните мрежи предлагат.
Конкретно Фейсбук към 2016 г. поддържа своя интерфейс на 142 езика и
предлага превод на 45. Като се има предвид, че шейсет от най-големите
езици по брой на носителите се използват от 75% от населението (Janson
2013: 201-202) (българският език е сред тях), може да се каже, че нуждите от средство за комуникация за по-голямата част от потребителите са
удовлетворени по един или друг начин. Въпреки че много малки езици
са пренебрегнати и не са включени в социалните мрежи и въпреки че качеството на предлаганите преводи невинаги е граматически и смислово
издържано, отговарящите за това непрекъснато се стремят към подобряване на услугата и към добавяне на нови езици. Трябва да се има предвид
също, че пренебрегването на малките езици невинаги е целенасочено, а е
свързано с факта, че за тях не съществуват достатъчно количество бази
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данни, за да бъдат включени. Така дори и родните езици на част от световното населението да не се предлагат от Фейсбук, потребителите могат
да използват някой от по-големите езици, по които имат познания.
От казаното дотук може да се заключи, че социалните мрежи повече от всякога дават възможност за създаване на връзки и за поддържане
на контакти с хора от цял свят. И въпреки че може да се спори до каква степен тези контакти са виртуални или реални, те съществуват и потребителите имат възможността да общуват със свои близки, познати и
приятели на големи разстояния. Повече от всякога и много по-лесно бихме могли да се свържем с друг потребител, който ни интересува. Езикът
е основното средство, с което се осъществяват тези контакти, като възможностите за свързване и общуване с другите са изключително много
и разнообразни.
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РАДИОАКТИВНОТО МИНАЛО НА РЕКЛАМАТА
И ШОКЪТ ОТ ОПОЗНАВАНЕТО НА НЕПОЗНАТОТО,
ПРЕДИЗВИКАН ОТ СБЛЪСЪКА С БЪДЕЩЕТО
Владимир Василев

ADVERTISEMENT’S RADIOACTIVE PAST AND THE
SHOCK OF GETTING TO KNOW THE UNKNOWN,
CAUSED BY THE COLLISION WITH THE FUTURE
Vladimir Vasilev
Abstract: Based on the past and present of the advertising practice and theory,
the paper tries to predict how future commercials will be shaped. The paper also clarifies
the characteristics of some hybrid forms of advertisement. The fact that the scope of mass
media is about to spread outside our planet is also taken into consideration.
Key words: radioactive, predictive analysis, advertisement, brand evaluation, futurologist, social network

Рекламата е извървяла дълъг път през хилядолетната си история.
Въз основа на информацията за нейното минало и настояще донякъде
би могло да се прогнозира и бъдещето ѝ. Високите технологии промениха коренно общуването между хората и техните навици в редица области на ежедневието.
Доминантната роля на социалните мрежи през последните години промени комуникационния пейзаж по удивителен начин и старите
методи на рекламиране се оказват недостатъчно ефективни. Управлението на брандовете вече не е толкова просто, тъй като потребителите
са по-информирани и настояват за автентична информация по отношение на рекламираните продукти и услуги. Тактиките, които бяха успешни в миналото, сега изглеждат наивни и неадекватни, дори детински смешни.
Тези сексистки реклами от началото на XX в. биха изглеждали не
на място в наши дни и със сигурност биха нанесли повече вреди на бран75
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довете, отколкото ползи. Първата реклама е на сапуните „Палмолив“, а
слоганът е: Повечето мъже питат „Красива ли е?“, а не „Колко е умна?“.
Във втората реклама идеята е, че домакинската работа прави жените
красиви и те трябва да взимат витамини „PEP“, за да имат повече енергия да я вършат. Третата реклама е на „Фолксваген“. Резервните части за
автомобила са толкова евтини, че дори жена може да го управлява, без да
доведе съпруга си до разорение.
Съвременните реклами вероятно ще изглеждат толкова странно на
хората след сто години, колкото ни изглеждат днес постерите от началото на XX век.

Искате ли сладолед с уран, шоколад с радий или радиоактивна паста за зъби? Едва ли, но до средата на XX век тези продукти са били рекламирани широко и дори са препоръчвани от медицински лица. В крайна
сметка разумът надделява и модата на радиоактивните стоки минава, но
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не и преди да вземе реални жертви. Известният американски индустриалец Ебен Байерс изпива 1400 шишета
(по 2-3 на ден за близо 2 години) от радиоактивната вода
„Радитор“1. През 1930 г. спира да я пие, но това не го спасява. Умира две години по-късно, а преди това се налага
части от челюстта му да бъдат отстранени хирургично. В
САЩ избухва широко отразен от медиите скандал, но и
след него някои хора продължават да вярват в лечебните
сили на радия и продуктите, съдържащи радиоактивни
елементи. Интересно е дали след около век хората ще
гледат на съвременните реклами, изтъкващи полезните
свойства на пълния с хидрогенирани мазнини и палмово масло маргарин, така, както ние гледаме сега на рекламите за радиоактивни стоки?

Еволюцията при рекламирането на цигари също е подходящ индикатор, по който можем да проследим промяната на баланса между
финансовите интереси на търговците и здравето на обществото. Трите
постера ясно показват, че в миналото тютюневата индустрия е градила
имидж на продукцията си, който я представя като здравословна част от
ежедневието на успелите хора.
Първият пример датира от периода 1940-1949 г. и е част от мащабна кампания на „Camel“, която включва едни от най-уважаваните чле1 „Радитор

(Radithor)“ – тройно дестилирана вода, съдържаща радиоактивните изотопи радий-226 и радий-228. Създадена е от Уилям Бейли, който умира от рак през
1949 г. (http://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/radith.htm) (4.11.2015).
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нове на обществото – лекарите. В рекламните карета е цитирано проучване, според което мнозинството от медиците в САЩ пушат цигари с
марката „Camel“. Скритото послание е, че щом толкова образовани хора,
каквито са лекарите, са решили да пушат цигари от съответната марка,
това значи, че няма опасност за здравето. Прави впечатление, че в рекламната кампания няма образи или имена на конкретни медицински
лица. За постерите са използвани актьори, преоблечени като лекари. Въпреки това рекламни карета на „Camel“ са присъствали в медицински
издания, включително и в официалното списанието на Американската
медицинска асоциация. Един от слоганите на кампанията – „Опитът е
най-добрият учител“ – внушава, че лекарите са с богат житейски и професионален опит хора, избрали да пушат „Camel“.
Следващите два примера показват внушения, че пушенето на цигари и спортуването могат заедно да бъдат част от едно здравословно
ежедневие. „Camel“ не е единствената марка, чрез която се изпробват лимитите на общественото търпение. Същата е тактиката прилагана и при
„Lucki Strike“. Двете марки са собственост на американската корпорация
„R.J. Reynolds Tobacco Company”.
В наши дни рекламирането на цигари е забранено в повечето цивилизовани държави, като същевременно тютюневите изделия се облагат с големи акцизи, които имат за цел да откажат пушачите от вредния
навик. Все по-голяма популярност набират и електронните цигари, при
които опасността за здравето е намалена до минимум. В държавите от
третия свят обаче положението е по-различно. В Индонезия например
няма почти никакви ограничения, свързани с тютюнопушенето. Пред
училищата обикновено има лавки, спонсорирани от мултинационални
тютюневи компании, откъдето учениците си купуват цигари на бройка
през междучасията. Например един от основните спонсори на индонезийските лавки е концернът „Philip Morris“, който притежава половината
от цигарените брандове в топ 15 на света (Oliver 2015).
Погледът в историята и настоящето неминуемо подсказва какво
може да се очаква от рекламния пазар на бъдещето. Добре обмислена
прогноза дава филмът „Специален доклад“2. Лентата излезе през 2002 г.
и в нея главната роля е поверена на Том Круз, а действието се развива
2 „Специален

доклад“ („Minority Report“), 2002, САЩ, е филм, в който действието
се развива в бъдещето. Специално полицейско звено чрез добре функционираща система за прогнозиране арестува убийци още преди да са извършили престъплението.
Един от полицаите в специалния отряд е обвинен за бъдещо убийство и се опитва да
докаже своята невинност.
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през 2054 г. Сюжетът на филма в случая не е толкова важен за настоящата
тема, колкото идеята за света, представена от режисьора Стивън Спилбърг. При подготовката на филма Спилбърг кани 15 блестящи експерти
от различни области на бизнеса и науката, които разполагат с три дни,
за да направят детайлна и максимално точна прогноза как ще изглежда
светът през 2054 г. В резултат се появява доклад от 80 страници, наречен
„Библия на 2054“. В него важна част заема рекламата. Основната идея е,
че рекламата на бъдещето ще разпознава нас, а не ние нея.

„Добър ден, г-н Якамото, Харесахте ли потниците, които купихте от нас при предишното си посещение?“ – с тези думи виртуален рекламен агент посреща Джон Андертън, героя на Том Круз, при влизането
му в магазин за дрехи.
Но какви точно са технологиите, които биха направили нещо подобно възможно? На първо място е електронното сканиране на очната
ретина, за да бъде идентифициран клиентът. След установяване на неговата самоличност системата прави справка в базата с данни, за да разбере подробности за личния живот и потребителските навици. Накрая
се включва изкуствен интелект, който анализира цялата информация и
предлага най-добрия вариант за контакт с клиента. Виртуалният рекламен агент се поява на триизмерна видеостена и влиза в контакт с лицето.
Целият процес отнема не повече от 2-3 секунди.
Към 2016 г. всички технологии, необходими за да стане възможен
описаният по-горе сценарий, вече са разработени. Част от тях все още
не са въведени в реалния живот, но рекламните практики в „Специален
доклад“ не могат да бъдат наречени научна фантастика, тъй като техните
елементи са напълно правдоподобни.
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Разработени и активно тествани са технологии за разпознаване на
човешки лица и очни характеристики. Съществуват огромни бази данни,
в които се съхранява лична информация от всякакъв характер. Налице
е и желание от страна на рекламната индустрия да предлага все по-персонализирани рекламни послания както в интернет, така и в реалната
среда. Въпрос на време е рекламите да станат по-активна страна от потребителите в процеса на популяризиране на стоки, брандове и услуги.
Характерна особеност в света на „Специален доклад“ е, че потребителите са бомбардирани с рекламни послания основно тогава, когато
са извън дома си. Виртуалните билбордове са навсякъде – в метрото, в
универсалните магазини, по улицата. Те не само разпознават своите клиенти, но и опитват да прогнозират техните желания, за да предложат на
момента най-подходящия комерсиален продукт.
Мултинационалната компания NEC вече прави първи опити за
разработка на прототипни билбордове, които ще могат да разпознават
клиентите и да им предлагат рекламна информация, съобразена с персоналните характеристики. Разликата със света на „Специален доклад“
е в това, че разпознаването става не чрез зениците на очите, а с анализ
на лицеви характеристики, който е по-лесно изпълним и евтин, но за
сметка на това – не толкова точен. Други компании също разработват
подобни идеи, а целта е потенциалните клиенти да получават само предложения, които са близки до интересите им. Това вече е практическа реалност в интернет, където с помощта на „бисквитки“ и други технологии
за изследване на потребителските навици информационните гиганти
съставят профили на клиентите си и използват информацията, за да им
доставят персонализирани рекламни послания.
Защитници на гражданските права вече алармират, че е напълно
възможно светът на 2054 г. от „Специален доклад“ да стане реалност
много по-рано от прогнозираното в лентата на Спилбърг. Един от тях
е Джон Уайтхед – адвокат и основател на Института „Ръдърфорд“ – неправителствена организация, фокусирана върху защитата на човешките
права и гражданските свободи. Според Уайтхед рекламните технологии и практики, показани във филма, ще позволят на правителствата
да станат всевиждащи, всезнаещи и всемогъщи (Whitehead 2015). Всеки
гражданин, помислил си да стъпи накриво, ще рискува да бъде прибран
светкавично от полицейски отряд за бързо реагиране. Всички хора ще
бъдат следени чрез микрочипове в личните карти и следящи устройства
в автомобилите. Това също не е фантастика, а реалност. Американският
Конгрес и Европейският парламент подготвят законопроекти и инструк-
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ции, които да направят тези следящи механизми задължителни. Официално целта не е повсеместно следене на гражданите и тотален контрол
върху поведението им, а подобряване на тяхната сигурност, макар че неизменно пътят към ада е покрит с добри намерения.
Една от най-големите опасности, които ни грозят в близкото бъдеще, е насилственото превръщане на личното пространство в публично,
за да могат големите корпорации да продават по-успешно своите стоки
и услуги. Рекламите, които те разпознават и разговарят с теб, са само
върхът на една ужасяваща пирамида, където всички тайни на хората са
складирани в централен сървър, за да бъдат използвани не само за маркетингови, но и за политически цели. Дори това да не е първоначалната идея, рано или късно ще се появи властолюбив ум, който да впрегне
мирния информационен атом за военни цели, така както е станало и с
ядрената енергия. На човечеството му бяха необходими малко над дузина години от разделянето на атома през 1930 г. до пускането на първите
атомни бомби над градове, пълни с цивилно население през 1945 г.
Космосът е едно от пространствата, които все още не са усвоени
от специалистите по реклама. Това обаче не означава, че няма планове
за рекламна инвазия извън рамките на планетата Земя. Още през 1993 г.
американската корпорация „Space Marketing“ стартира проект, наречен
„Space Billboard“. Целта е в ниската околоземна орбита да бъде изведен
светещ рекламен билборд с обща площ 1 квадратен километър, който
ще е видим от Земята. Инициаторите на проекта искаха билбордът да
има видимост и яркост колкото пълна Луна. Идеята не е осъществена
по технически и финансови причини, тъй като инженерите не намират
решения на много от възникналите въпроси, основният от които е свързан с космическия прах и по-големите обекти, които постоянно биха се
блъскали в билборда. Непреодолимите технически пречки карат инвеститорите да стоят настрана от проекта и „Space Billboard“ остава завинаги (или поне засега) на проектантската маса.
Пак през 1993 г. се появяват и първите законодателни инициативи, свързани с рекламата в космоса. В американския Конгрес е внесено
предложение за пълна забрана на рекламата извън Земята, което впоследствие е смекчено до ограничаване само на натрапчивите рекламни
послания. Това позволява на потенциалните спонсори да поставят брандовете си върху космически ракети и униформи на астронавти.
Пионери в областта на практическата космическа реклама са руснаците, които активно експериментират в тази посока още от 90-те години на миналия век. През 1997 г. на борда на орбиталната станция „Мир“
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за първи път е заснета космическа телевизионна реклама. Тя е поръчана
от израелската компания „Tnuva“, която се занимава с производство на
млечни продукти. Пълната версия на рекламата е с продължителност
минута и половина и включва кадри от космоса и наземния контрол на
полетите в Русия. Историческият рекламен клип3 е наличен в портала за
споделяне на видео съдържание YouTube и може да бъде видян от всекиго. Видеото започва със суматоха в московския център за контрол на
полетите, който губи връзка с космическата станция. След кратка паника сигналът е възстановен и космонавтите се появяват на централния екран. Ръководителят на полета пита космонавта Василий дали екипажът
му има нужда от нещо. Разбира се, първото нещо, за което се сеща екипажът, е да поиска прясно мляко и то да е израелско. Основен аргумент
на рекламата е, че млечните продукти на „Tnuva“ минават толкова много
щателни проверки на качеството, че са напълно подходящи за употреба
в космоса.

Кадри от рекламата на „Tnuva“

Първата космическа телевизионна реклама в историята струва на
рекламодателя „Tnuva“ внушителната сума от 50 милиона долара, но си
заслужава всеки похарчен цент, тъй като привлича вниманието на медиите по цял свят. Новината за инициативата стига до първите страници
3 Milk in Space – Tnuva. YouTube, Advertising Agency: GITAM/BBDO ISRAEL, Creative

Director: HAIM SHKEDY, Copywriter: MOSHE GOLDBERG, Agency Producer: MOSHE
GOLDBERG, 2011. (https://www.youtube.com/watch?v=cYc4BPS9wLo) (4.11.2015).
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на най-тиражните вестници и присъства в новинарските блокове на повечето телевизионни канали.
Няколко години по-късно руснаците участват дейно в друга космическа рекламна инициатива4. През 2001 г. веригата ресторанти „Pizza
Hut“ плаща 1 милион долара, за да достави пица на международната космическа станция и да сложи логото си на руски ракетен двигател, извел
летателен апарат в космоса. Пицата е със салам и бива изядена от руския
космонавт Юрий Усачов.
В световните медии са разпространени кадри с космонавта и пица5
та и така по чудесен начин се популяризира дейността на ресторантската верига.

Вляво е Юрий Усачов, който похапва пица в космоса, а на десния кадър
се вижда руската ракета, в долния край на която е логото на „Pizza Hut“

Един от водещите медийни футуролози на нашето време е Роджър
Фидлър, автор на книгата „Медиаморфоза. Да разберем новите медии“
(1997 г.). Той представя концепцията за съвременния таблетен компютър още в началото на 90-те години на XX век. Като директор и създател
на Лабораторията за информационен дизайн6 на вестникарския издател
„Knight Ridder“7 Фидлър, съвместно с екипа си, успява да предвиди с
4 Pizza

sets new delivery record, BBC, Tuesday, 22 May, 2001. (http://news.bbc.co.uk/2/
hi/americas/1345139.stm) (4.11.2015).
5 Space.com Pizza Hut Delivery to International Space Station.YouTube, 2008. (https://
www.youtube.com/watch?v=bJHpfTECHfs) (4.11.2015).
6 Лабораторията за информационен дизайн на Knight Ridder е основана през 1992 г.
от Роджър Фидлър. Целта е да се разработят концепции за бъдещия вид на медиите, които да позволят на компанията да запази водещите си позиции в американската пресата.
7 Knight Ridder (1974-2006) е вече несъществуваща корпорация, която се е занимавала с вестникарски бизнес и за известен период дори е най-големият издател в
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впечатляваща точност медийния пазар на бъдещето. Работодателите му
не вземат под внимание неговите прогнози и това води до края на тяхната компания. Работата на Фидлър обаче остава и в крайна сметка се
оказва, че прогнозите на екипа му са били верни.
През 1994 г. лабораторията на Фидлър представя кратък документален филм8, в който детайлно е обяснена концепцията за вестника на
бъдещето във вид на електронен таблет. За специалиста е вън от всякакво съмнение, че 10-15 години по-късно ще стартира бурен преход на класическите медии към интернет. Той предвижда възхода и последвалия
бърз залез на настолните компютри. В началото на 1990-те те все още са
връх на високите технологии и не са толкова широко разпространени заради относително недостъпната си цена, но през второто десетилетие на
XXI в. пикът на тяхната популярност вече е отминал, а самите настолни
компютри са изчезващ вид. Във филма Фидлър заявява, че вижда бъдещето на вестниците изцяло в таблетите и в подобни на тях портативни
устройства, а съдържанието на пресата ще се създава на малко по-големи и мощни машини, каквито са лаптопите и настолните компютри.

Важно място в документалния филм е отделено на рекламата, тъй
като тя осигурява финансовите постъпления, позволяващи на една частна медия да съществува. Екипът на Фидлър стига до извода, че цифровите вестници трябва да съдържат реклама, която се харесва на читателите.
Точно това е моментът, в който прогнозите започват да се разминават с
реалността. Петнайсет години след началото на новия век онлайн медиите все още разчитат на досадни, безполезни и инвазивни рекламни
форми, които карат читателите да търсят софтуерни добавки за блоСАЩ. През 2006 г. всички активи на компанията са придобити от друг издател – The
McClatchy Company.
8 The Tablet Newspaper: A Vision for the Future (1994), YouTube, Presented by: Knight-Ridder,
Inc., Producer: Brian Doubleday, 2011. (https://www.youtube.com/watch?v=JBEtPQDQNcI)
[04.11.2015]
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киране на платените съобщения. Опитите за доставяне на персонализирана контекстна реклама също все още не са особено успешни, тъй
като се разчита на автоматизирани алгоритми, които не са достатъчно
съвършени. Рекламодателите и издателите все още не са осъзнали, че за
да накарат потребителите да обръщат внимание на рекламата, трябва да
я направят толкова важна и интересна, колкото е останалото съдържание на медията. В резултат на това рекламодателите срещат трудности в
доставянето на послания до потенциалните клиенти и отказват да плащат на електронните вестници същите суми, каквито са им давали във
времената на хартиените издания.
Пресата в момента разполага с много по-малко оперативни средства, отколкото преди 20 години, и това води до снижаване на качеството и количеството на журналистическия продукт, до съкращаване на
работната сила и до увеличаване на зависимостта от вредни източници
на приходи като:
• спонсорирани от държавата проекти;
• PR послания на политически партии;
• нейтив реклама.
Тези финансови лостове трябва да се избягват, защото колкото поголяма е зависимостта на медията от тях, толкова по-малка е нейната
творческа свобода.
В момента водещи производители на таблетни компютри са Apple
и Samsung. Двете компании от години водят ожесточени съдебни дела
за това кой първи е измислил дизайна и потребителския интерфейс на
устройствата. По-нападателна позиция в битките обикновено заема американската компания Apple, а Samsung се защитава в съда (Rosenwald
2012) основно чрез краткия документален филм на Фидлър от 1994 г. и
твърдението, че концепцията на футуролога не е патентована, а съзнателно е предоставена за публично ползване, за да се подпомогне преходът от хартиена към електронна форма на вестниците.
Важен елемент в рекламата на бъдещето се очаква да бъде продуктовото позициониране, което в наши дни е познато най-вече от киното
и телевизията. Неотменна част от дигиталното ежедневие на хората ще
бъдат електронните спортове. Под това понятие се разбират съревнования във виртуална среда или мрежови видеоигри, които се играят от
професионалисти пред публика и имат реален награден фонд. Електронните спортове вече имат многомилионна аудитория, а финалите при различните видове игри пълнят големи стадиони.
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Според Джейсън Чеймбърс от Илинойския университет продуктовото позициониране ще бъде водеща рекламна форма при професионалните видеоигри (Chambers 2005). Той дава за пример японската компания SEGA, която още през 80-те години на XX век включва билборд на
цигарите „Marlboro“ в декора на една от своите игри.
Всички игрални конзоли вече идват с вградена възможност за достъп до интернет. Същото важи за лаптопите, таблетите, смартфоните и
настолните компютри. Видеоигрите притежават детайлност и качество
на изображението, които ги доближават до филмите, и това открива допълнителни възможности за реклама, които тепърва предстои да се експлоатират. Все още няма традиции в тази насока и предстои теоретичните концепции да бъдат практически приложени.
Социалните мрежи също ще извървят дълъг път, докато стане ясно
кои рекламни тактики са най-подходящи за тях. При социалните мрежи
често отсъства първоначалният контакт „лице в лице“ и това променя
комуникационния процес, като го прави по-трудно предвидим. Поведението на хората в интернет се различава съществено от това в реалния
свят и тази подробност влияе на рекламните практики, които биха им
въздействали успешно (Clemons 2007: 267).
Последната мода в социалните мрежи е да бъдат размивани ролите на рекламодателите и издателите. Така от всеки участник се очаква да
бъде едновременно консуматор на реклама и неин инициатор. Най-добър
пример за това е възможността, предлагана от Фейсбук, авторите да засилват авторитета на публикациите си срещу определена сума пари. В началото социалната услуга определяше реда на видимите публикации чрез
автоматичен алгоритъм, който сортира мненията по качество и извежда
на преден план само най-добрите. За качествени се приемат публикации,
които имат много харесвания, споделяния и отговори. Този подход позволява на потребителите да получават качествена информация и да не са
затрупвани от нежелани публикации. Проблемът в случая е, че липсват
финансови приходи. За да съществува дадена услуга, тя се нуждае от определено количество парични постъпления, които да подсигурят достатъчно средства за акционерите, заплати на служителите и възможности
за реинвестиране в нови технологии. Фейсбук жертва част от качеството
на услугата си в името на парите, като дава възможност на всеки да подсили публикациите си, заобикаляйки алгоритмите, регулиращи качеството.
Интересен е погледът на изследователите на рекламата от не толкова далечното минало. В една от статиите на Матю Ломбард и Дженифър Снайдер-Дъч (Lombard, Snyder-Duch 2001: 56) се вижда как автори-
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те отдават прекалено голямо значение на технологиите, като оставят на
заден план човешкия фактор. Според тях хората на бъдещето ще имат
специални стаи в домовете си, предназначени за виртуална интеракция,
включваща всички сетива. Системите за виртуална реалност ще имитират напълно истинския живот по подобие на холодека в „Стар Трек“, а
рекламодателите ще предлагат на потенциалните клиенти по-пълноценни и богати на преживявания реклами. Но дали това би впечатлило потребителите, които и в момента са с претоварени от стимулиране сетива?
Вече е реализирана прогнозата на Христо Кафтанджиев, който
през 2013 г. заяви, че скоро телевизорите ще се продават с мишки и клавиатури (Kaftandzhiev 2013). Е, „смарт“ телевизорите не идват с точно
тези периферни устройства, но дистанционните им управления емулират същите функции. На пазара е достъпна и широка гама от външни
устройства, които карат телевизорите да поумняват в още по-висока степен. Те се продават с дистанционно управление, но към тях лесно може
да се прикачи мишка или клавиатура, тъй като разполагат с USB портове.
Задвижвани са от операционната система Android и предлагат по-широки възможности от вградените функции на стандартните „смарт“ телевизори.

ZIDOO X6 Pro е представител на устройствата, които превръщат
телевизора в интерактивен мултимедиен център

Рекламата на бъдещето вероятно ще бъде гъвкава и социално ориентирана. Технологиите са важна част от нейния характер, но човешкият
фактор почти винаги ще бъде водещ и който забрави това, може да последва съдбата на вестниците, които претърпяха срив в началото на XXI
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век и към 2016 г. все още не могат да се адаптират към новата рецептивна
ситуация и да предложат на читателите адекватни рекламни форми. При
създаването на нови рекламни формати за онлайн изданията активна
роля трябва да имат психолозите и PR експертите, а не програмистите и
графичните дизайнери. Опитът е показал, че последните две категории
специалисти са добри в изпълняването на ясно дефинирани задачи, но когато получат инициативата в рекламната сфера, резултатите не са добри.

Цитирана литература
Chambers 2005: Chambers J. The Sponsored Avatar: Examining the Present Reality and Future Possibilities of Advertising in Digital Games. Proceedings of DiGRA
2005 Conference, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2005 <http://www.digra.
org/digital-library/forums/3-changing-views-worlds-in-play (20.05.2017)>.
Clemons et al. 2007: Clemons E., Barnett S., Appadurai A. The Future of Advertising and the Value of Social Network Websites: Some Preliminary Examinations.
– In: ICEC '07 Proceedings of the ninth international conference on Electronic commerce, New York, NY, USA, 2007.
Fidler 2005: Fidler,R. Mediamorfoza. Da razberem novite medii. Sofia: Kralitsa
Mab, 2005.
Lombard, Snyder-Duch 2001: Lombard M., Snyder-Duch J. Interactive Advertising and Presence: A Framework. – Journal of Interactive Advertising, Volume
1, Issue 2, 2001.
Whitehead 2015: Whitehead J. ‘Minority Report’ Is 40 Years Ahead of Schedule: The Fictional World Has Become Reality. The Rutherford Institute, September 28,
2015. <https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/minority_report_is_40_years_ahead_of_schedule_the_fictional_world_has
(04.11.2016)>.

Използвани материали от интернет
GITAM/BBDO 2011: Milk in Space – Tnuva. YouTube, Advertising Agency:
GITAM/BBDO ISRAEL, Creative Director: HAIM SHKEDY, Copywriter: MOSHE
GOLDBERG, Agency Producer: MOSHE GOLDBERG, 2011<https://www.youtube.
com/watch?v=cYc4BPS9wLo (4.11.2016 )>.
Кaftandzhiev 2013: Кaftandzhiev, H. Napredakat na tehnologiite napravi
reklamata po-profilirana. – Bulgaria ON AIR, 2013 <http://www.bgonair.bg/bulgaria/2013-12-02/h-kaftandzhiev-napredykyt-na-tehnologiite-napravi-reklamata-poprofilirana (11.11.2016)>.
Oliver 2015: Oliver J. Last Week Tonight with John Oliver: Tobacco (HBO).
Feb 15, 2015 <https://www.youtube.com/watch?v=6UsHHOCH4q8 (4.11.2016)>.

Радиоактивното минало на рекламата и шокът от опознаването на...

89

BBC 2001: Pizza sets new delivery record, BBC, Tuesday, 22 May, 2001 <http://
news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1345139.stm (4.11.2016)>.
Rosenwald 2012: Rosenwald M. For tablet computer visionary Roger Fidler,
a lot of what-ifs, The Washington Post. March 10, 2012 <https://www.washingtonpost.com/business/for-tablet-computer-visionary-roger-fidler-a-lot-of-whatifs/2012/02/28/gIQAM0kN1R_story.html (4.11.2016)>.
YouTube 2008: Space.com Pizza Hut Delivery to International Space Station.
YouTube, 2008 <https://www.youtube.com/watch?v=bJHpfTECHfs (4.11.2016)>.
YouTube 2011: The Tablet Newspaper: A Vision for the Future (1994), YouTube, Presented by: Knight-Ridder, Inc., Producer: Brian Doubleday, 2011 <https://
www.youtube.com/watch?v=JBEtPQDQNcI (4.11.2016)>.

БУКТРЕЙЛЪРИТЕ – (НЕ) ПОЗНАТИ ТЕХНИКИ
И ГЛАСОВЕ
Десислава Иванова

BOOK TRAILERS – (NOT) KNOWN TECHNIQUES
AND VOICES
Desislava Ivanova
Abstract: The paper attempts to analyse some of the specificities and techniques in
the production of book trailers. Special attention is given to their relation with e-games
and comic books. Book trailers have the flexibility to unite the narrative features of literature, theatre and cinematography with the interactive possibilities of virtual reality, thus
intertextuality becomes one of their characteristic features. They form links and interactions that lead to the development of new, syncretic art forms. The study also elaborates
on the various narrative positions that the book trailers use to develop their narratives.
Key words: book trailer, comic book, computer game, intertextuality, narrative

Буктрейлърът като форма на реклама на книгата е предпочитано
средство за промоционални кампании на нови книги в електронното
пространство. Това е една сравнително нова среда в културата на конвергенция или в трансмедийния пейзаж. По своята същност буктрейлърът е форма на дигитално разказване на истории, която, за да се превърне в рекламна примамка, трябва да притежава: гледна точка, от която е
разказана; драматичен въпрос, който създава напрежение; емоционално
натоварени фрагменти, които ангажират публиката чрез често срещани
теми (любов, болка, хумор); глас зад кадър, който помага на аудиторията
да намери смисъла на изображенията; саундтрак, който задава настроението; темпо, което поддържа вниманието на публиката и контролира
ритъма на историята.
Буктрейлърите едновременно разказват и продават и това е причината важна част от характеристиките им да са: наличието на подробности, които идентифицират книгата; краткотрайност; съучастие; хипертекстуалност и интертекстуалност. В техните наративни техники могат
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да се изследват не само средствата, чрез които книгата се промотира, но
и онези стратегии и похвати, които присъстват с цел аудиторията да бъде
убедена и привлечена към книгата.
Видеото върху книги обикновено е форма, която функционира
предимно като начин за рекламиране на текста или текстовете. Неговата синкретична жанрова специфика е причина за устойчивото му присъствие в дигиталното пространство, където „централният модус на
репрезентация вече не е единствено текстът; напоследък употребата на
изображения е все по-видима“ (Dimitrova 2016). Важното е, че буктрейлърите имат способността да обединяват повествователните черти на
литературата, театъра, анимацията, кинематографията с интерактивните възможности на виртуалната реалност. В едно сравнително кратко
видео могат да се оформят различни връзки и взаимодействия между
видовете изкуства, които създават нови и непознати синкретични структури. В случая интересът е насочен към начините и средствата, които
буктрейлърът използва, за да създава тези структури. За целта ще бъде
направен опит да се проследи как рекламният трейлър „черпи“ техники
и стратегии от други, познати жанрови формации и от различни сфери
на културата.
Много често буктрейлърите търсят възможности за адаптация на
своите структурни елементи към компютърната игра. Впрочем може да
се открие известна близост между двете форми и тя е във визуалната
им привлекателност за потребителите. Освен това и в двата случая е от
значение не само технологичната безупречност, а и индивидуалността
и изразителността. И чрез двете може да се придобият нови, непознати
знания и опит. Общо е и мястото, което споделят – дигиталната среда,
обща е (донякъде) и тяхната аудитория. Важна точка на пресичане е наративът – и игрите, и буктрейлърите се стремят да създадат добре разказана история. Б. Александър определя като добре разказана история
в дигиталната среда тази, която кара аудиторията да иска да се появи
следващият слайд (Alexander 2011: 10). Според изследователя отделните
слайдове може да изглеждат непълни, но по начин, който предизвиква
желание у потребителя да ги завърши за себе си (Alexander 2011: 10). Това
предизвикателство е с еднаква степен на примамливост и за буктрейлърите, и за електронните игри. Ето защо „имитацията“ на компютърна
игра е много ловък и в същото време много логичен ход за промотиране
на книги чрез буктрейлъри.
Такъв подход е избрал и Адам Къшмон във видеорекламата на
новия си роман „Cut“ (С/13.05.2017). В буктрейлъра участва само един
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от персонажите в книгата, наречен Fighter # 0128: Juaquin „Wonkie“ Hill,
и всъщност видеото разказва неговата история. Боецът е част от цяла
подземна група от дуелисти с ножове. Веднага трябва да се подчертае, че
Fighter # 0128 не е главният персонаж, той е в това психопатско общество,
а главният герой е Габриел – нереализирал се актьор, който попада в този
кръг. По своите характеристики буктрейлърът е персонажен и по принцип в него като значещи елементи трябва да присъстват важни маркери,
които представят действащото лице – неговото име (имена) или прякор,
информация за миналото му и/или сегашен статус (например възраст,
професия), главната цел на персонажа, която трябва да бъде постигната в историята. Буктрейлърът към романа „Cut“ в определена степен
следва тази схема, която цели първоначално запознаване с непознатия
и примамва зрителя читател да влезе в неговия свят като прочете самата книга. Във видеото липсват всякакви елементи от сюжета на книгата
или пък някакви характеристики на други персонажи. В тази връзка е
необходимо да се направи едно важно уточнение: когато става въпрос
за трейлърмейкърство, могат да се отделят два основни вида буктрейлъри – такива, които водят към книгата и се стараят да бъдат верни на нейната същност, и такива, които са създадени като флаш фикшън, базиран
на книгата, но творчески автономен. Случаят с буктрейлъра към романа
„Cut“ е точно такъв – в неговата основа присъства само един единствен
елемент от романовия наратив, който обаче е структуроопределящ и
самодостатъчен за създаването на рекламата и нещо повече – разказва
история – завършена и интригуваща. В рамките на по-малко от минута
(54 секунди) видеото детайлизира моменти от биографията на Fighter #
0128. Изборът на актьор е много сполучлив – в едър план е огромен мъж
с татуировки и изражение на престъпник. На места проблясват ножове,
които изглеждат като детска играчка в ръцете му. Подходът при представянето на героя наподобява описанието на участниците в битките от
електронните игри. Във всеки кадър, встрани от изображението, се появяват кратки титри с описание на основните му „характеристики“. Тук
разликата е в това, че в електронните игри изображенията обикновено
са статични, рисувани или анимирани, а буктрейлърът представя реален
човешки индивид. Чрез словесните описания последователно и с голяма
доза напрегнато очакване зрителите читатели получават информация за
персонажа: неговото име е Хуакин Хил с прякор Уонки; автор е на две
академични статии върху изчезването на мечките; арестуван е няколко
пъти за нарушаване на обществения ред, за побой в нетрезво състояние
и носене на скрито оръжие; диагностициран на 9-годишна възраст с теж-
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ко поведенческо разстройство и т. н. Близостта с електронните игри се
засилва и от финалните титри:
Брой битки: 27
Брой убийства: 4
Като цяло описанието е накъсано, прекъсвано, забързано, създава
образа на героя от екшън електронните игри (тези, при които боецът/
воинът преминава през нива, в които има определена мисия и определен
брой врагове, които трябва да се унищожат и задължително да се играе
за победа).
В електронните игри може да се наблюдава една много интересна
специфика. В игрите, свързани с битки, двубои, дуели и пр. (като например известната „Mortal Kombat”, която претърпя няколко версии) опозициите са едни от главните елементи в изграждането на структурата на
играта и това е логично и естествено. Игрите от този тип използват охотно бинарни опозиционни двойки, но интересното е, че в ролята на една
от тези двойки винаги влиза геймърът – той сам избира страната, която
да защитава, независимо дали е „добрата“ или „лошата“ сила. Т. е. играта
е изградена на контрастни и несъвместими нива и като резултат в края
побеждава представителят на едната от опозиционните двойки – или
геймърът, или електронният протагонист. По същия начин процедира
и споменатият буктрейлър – той представя само една от участващите в
романовото повествование страни. Това също е добър маркетингов подход, защото всъщност видеото е само примамка, която дразни любопитството и има потенциала да привлече потребители към книгата.
Елементи от електронна игра съдържа и буктрейлърът към книгата
„The Worst Thing About My Sister” от Жаклин Уилсън (YouTube/3.04.2017).
Сходството тук е в използването на поглъщаща графична и звукова среда, присъщи на компютърните игри. Графиката на буктрейлъра е особено важна, защото пресъздава визуално електронната игра. Подобно
на играта, буктрейлърът акцентира върху динамиката на осветлението, динамиката на гледната точка, мащабите и пропорциите, детайлите
и цветовете. Графиката и в двата дигитални продукта е пряко зависима
от технологичните възможности и в това отношение качеството е белег
за висок професионализъм. От компютърната игра са заимствани и два
важни детайла – ракурсът и дистанцията, от която са заснемани героите
и техните действия. В буктрейлъра се появяват ефекти, типични за игрите – светещата лента, която показва живота/животите на персонажите,
гръмотевичният арсенал като част от военните „запаси“ на играещите,
трансформациите на персонажите по време на виртуалната битка и пр.
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Влиянието на компютърните игри личи и в анимирания трейлър
на книгата „Mr. Puzzle. Super collection” от Крис Елиопулос (Cos/5.03.2017).
Черно-бялата анимация напълно съответства на читателските претенции и оправдава очакванията на детската аудитория. Книгата „оживява“
като компютърна игра, в която героят преминава през различни, неочаквани нива, подобно на популярния Супер Марио от едноименната компютърна игра. Ритмичната, лесно запомняща се музика също е част от
игровото пространство. Началото на буктрейлъра естествено се свързва
и със заглавието – първият анимиран кадър се появява след подредбата
на парчетата от пъзел, след това се представя героя, който ще премине
през анимираните препятствия на играта. Забавно, оригинално, интригуващо, задържащо вниманието – всички тези качества напълно удовлетворяват детската аудитория и са задължителни за успеха на буктрейлърите върху детски книги. Много важно правило, което обикновено се
спазва при създаването на книжни трейлъри за детски книги, е това, че,
за да се увлече детето в четене, то трябва да свърже книгата с някакво
вълнуващо изживяване и точно това емоционално приключение трябва
да му предостави буктрейлърът. Той, наред с привлекателно оформената
корица и богато илюстрираните страници, лесно може да превърне книгата в интригуващо приключение, което го подтиква да навлезе в нея и
да разкрие тайните ѝ. Точно такова „чудно“ пътешествие предлага и коментираният буктрейлър. В случая книгата и четенето всъщност са част
от онова поле, което е свързано не със задължението, не с принудата, а
със свободата сам да влезеш в един свят без ограничения и условности.
Единственото изискване е наличието на въображение. Този подход също
обвързва буктрейлъра с електронната игра, която е доброволна, въображаема, ограничена по време и пространство, следва определени правила,
предлага вариативни решения, насочени към различни играчи (Burgos
et al. 2007). Във връзка с това Д. Андерсън е на мнение, че новите дигитални платформи и информационни инструменти заличават границата
между създатели на съдържание и аудитория (Anderson 2003). Поколението на дигиталните технологии е способно критично да анализира и
произвежда мултимодални текстове и примери за това са публикуваните
буктрейлъри, които са създадени от фенове. Някои от техните продукти
действително показват изобретателно пресъздаване на текста в книгата,
аналитичен прочит и творческа рецепция на книжното съдържание.
Буктрейлърът заема техники, похвати, идеи и от комиксите.
Влиянието им може да се проследи в официалния буктрейлър (YouTube/15.05.2017) към английското издание на книгата „Капиталът“ на
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Джон Ланчестър. Видеото представлява анимиран кратък филм, който
показва семейните взаимоотношения в двуетажен дом. Неговото техническо изпълнение наподобява отделна серия или отделен епизод от
анимиран филмов комикс. Липсата на титри и въобще на вербален еквивалент към основните сюжетни линии също е показателно – в природата
на анимацията е знаково отсъствието на тези елементи. Акцентът е върху визуализацията, върху въздействието и символиката на движещите се
изображения. Използването на техниката на комикса при създаването
на промоционални видеа по книги не е изолирано явление и причините
за този продължаващ тренд могат да се търсят в много посоки. Една от
тях е свързана с промотирането и налагането на всеки един бранд, който
задължително трябва да се превърне в желан и търсен. В тази връзка
вербално-иконичният език на комикса е подходящ при рекламирането
на книги чрез буктрейлъри. Комиксът има няколко силни качества, които успешно се използват в трейлърмейкърството върху книги и някои от
които могат да се наблюдават в споменатия анимиран буктрейлър към
книгата на Дж. Ланчестър. Това са: цветът като знаков елемент при предаването на посланието; силните ракурси при изобразяването на персонажите или предметите от определена гледна точка и възможностите за
предаване на движение; дълбочината на пространството; разнообразните текстури. Всички те, взети заедно, увеличават комуникативното въздействие на буктрейлъра.
Търсенето на близост с комикса в буктрейлърите е свързано и с
факта, че в рекламния дискурс именно невербалните компоненти увеличават възможностите за интерпретация на текста. В някои случаи визуалните аспекти са водещи в сложната форма на презентиране, а вербалният текст е само невидимата нишка, свързващото звено между тях.
В този смисъл буктрейлърът логично се стреми да представи текста на
книгата „в ореола на други форми на комуникация, които го обкръжават,
вплитат, попиват – образ, звук, динамика, триизмерност…“ (Bozhankova
2013: 143). Чрез буктрейлъра наративът вече се подчинява на презентативността. Тук доминираща роля се отрежда на показването пред тази
на разказването.
Важна част от представянето на книгата в буктрейлъра е начинът,
по който се разказва историята в него, защото именно начинът представя
пред читателя зрител онези важни подробности, които идентифицират
книгата. Разказвачът на историята е този, който трябва да установи връзка на съучастие с читателя, диалог, който понякога може и да е директен,
за да остане верен на своята убеждаваща цел. Акцентът тук по-скоро е
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върху това кой разказва и каква е заеманата позиция. В буктрейлърите обикновено могат да се наблюдават три варианта. Единият вариант
е позицията на независимия или по-точно на неангажирания с текста
на книгата разказвач. Това е гласът зад кадър, който е извън дискурса
на книгата и е част от чисто служебната (рамкираща и конституираща)
функция, която изпълнява изобщо планът на разказването в структурата на буктрейлъра. Гласът зад кадър е непознат, несвързан с дискурса на
книгата и има нелеката задача да разкаже непозната история. Предизвикателството пред него е да разкаже по начин, който да предизвика интерес и да запознае аудиториите с рекламирания продукт.
Втората често използвана позиция е включването на самия автор
на книгата като разказвач в буктрейлъра. Този тип конструиране работи
добре в полза и на книгата, и на автора, а и е интересен от гледна точка на
това, че всъщност авторът разказва история за историята на книгата – за
нейното създаване, за персонажите в нея, за причините за писането си
и пр. Такъв е буктрейлърът към книгата на Тим Ферис „Four-Hour Chef ”
(YouTube/11.05.2017). Видеото е забавно, със смели и провокативни акценти, авторът разказвач предлага една концепция за книгата си като
за необходим наръчник по готварство, но и като нещо далеч по-смислено – като умел пътеводител към по-добър живот, като справочник за
много умения (не само готварски). Позицията на Ферис като разказвач
в буктрейлъра е предимство, защото му позволява да подчертае някои
от най-завладяващите части от книгата, които ще подтикнат читателя
да иска още. Споделянето, емоционалната ангажираност са много въздействащи и винаги в определена степен са по-печелившите стратегии
в работата с аудиториите. Друга причина за избора на самия автор в позицията на разказвач в буктрейлърите е търсенето на по-голяма степен
на достоверност. Участието на автора засилва примамливото чувство у
реципиентите, че получават информация по първо лице за книгите, за
концепциите в тях, за идеите в тях, за темите в тях. Факт е също така, че
участието на автора в буктрейлъра ласкае публиките, те се чувстват поспециални, когато сам авторът се е ангажирал да обяснява, уточнява и
рекламира своята книга. Така в същото време самият той – творецът, не е
толкова далечен, недосегаем, неприкосновен за аудиториите. Усещането
е за близост, за съучастничество, макар и технически опосредствано.
Позицията на автора като разказвач в буктрейлъра вероятно е добър ход и от гледна точка на психологията на възприемане на посланието, особено ако авторът е наложено име, авторитет, публично признат и
известен. В този случай всъщност добре познатият разказвач разказва
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една непозната история и предизвикателството пред него е постигнатият
вече успех да се пренесе и върху новото произведение.
Съучастието с читателите се проявява и чрез персонажите, избрани за да представят книгата в буктрейлъра. Това може да се определи
като трета разказваческа позиция – на персонаж от книгата, който влиза
в ролята на разказвач в буктрейлъра. Текстът в книгата е трансформиран
в еднолична (и привидно странична) история и по този начин звучащото
слово е правдоподобно, а наративът в аз-форма е убедителен и привлича
вниманието по принцип. Такъв е персонажният буктрейлър към книгата
„The Unbecoming of Mara Dyer” от Майкъл Ходкин (YouTube/23.04.2017).
Успешната формула в случая се състои от три водещи акцента: история,
разказана от главната героиня, перфектно режисирани черно-бели кадри (черно-бялото видео също е знак за определена степен на документалност) и изключително подходящ музикален фон, който създава усещането за напрегнатост. Целият буктрейлър е една впечатляваща комбинация от вербален разказ, стимулиращи въображението визуализации и
емоционално въздействаща музика.
Тази трета разказваческа позиция поставя персонажа от книгата в
друга позиция – той се проявява не просто като разказвач на наративи,
не просто някой, който чете и представя книгата отвън, а разказвач, който излиза от книгата, нарушава фикционалното поле на повествованието и създава свой собствен наратив.
Друга много важна особеност, която прави възможно привличането на читатели около книгата, е интертекстуалността в буктрейлърите.
Те, със своята мултимодална специфика, биха могли да включват в структурата си връзки, които са нелинейни, непоследователни. Интертекстуалността може да бъде зададена като фон, на различни нива, но задължително се основава на историята в книгата или на историята на нейния
главен персонаж. По този начин се подчертава идентичността на книгата
и едновременно с това се създава конкретно очакване у зрителя читател.
Интертекстуалността може да се изявява на различни нива или едновременно на всички нива – вербално, музикално, изобразително. Подобен
подход може да се открие в буктрейлъра към романа „Майстора и Маргарита“ на М. А. Булгаков (VK/23.04.2017). Във рекламното видео акценти
са черно-белите архивни кадри, съчетани с цитати от романа, които днес
вече са „крилати фрази“. Буктрейлърът не разказва история, не представя
романовия наратив, по-скоро прави опит да впише книгата в един пообщ културен контекст, да предаде атмосферата на нейната поява, да документализира контекста, в който е създаден текстът на Булгаков.
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Интертекстуалността е предпочитана и в буктрейлъри към биографии и автобиографии на знаменитости. Видеорекламата към руското издание на книгата Марлене Дитрих, чието заглавие в руски превод
е „Азбука моей жизни” (Ch/3.05.2017), използва снимки на актрисата и
кадри от филми с нейно участие. Както е известно, фотосите най-ефективно внушават идеята за документалност. Саундтракът също включва
откъси от нейни песни, които, подобно на слайдовете с фотоси, плавно
преливат една в друга. Цялостното усещане е за текст, съставен от много
текстове – вербални, визуални и акустични, като всеки от тях е със самостоятелна и организираща функция, т.е. и изображенията, и музиката са част от организационната структура на буктрейлъра и се отнасят
равностойно към вербалния текст. За документалния ефект допринася и
черно-бялата стилистика на книжния трейлър, която е и маркер за стил,
за естетическо внушение, но също така и откроява по-силно акцентите.
Интертекстуалността като търсена характеристика на литературния дискурс може да бъде наблюдавана и в един буктрейлър по детска книжка със заглавие в оригинал „Le Merveilleux Dodu-Velu-Petit”
(Blog/3.05.2017) (книгата е издадена и на английски език със заглавие
„The Wonderful Fluffy Little Squishy”) от Беатриче Алеманя. Главният персонаж е едно момиче, което търси най-оригиналния подарък за рождения ден на своята майка. В анимирания клип разказвачът и действащото
лице са идентични – историята „оживява“ пред малките читатели, умело
водена от малката главна героиня Еди. Интертекстуалните връзки и в
книгата, и в специално създадения буктрейлър според Р. Табернеро-Сала
могат да се търсят в различни аспекти. Изследователят открива прилики
с образа на Пипи Дългото чорапче: „Подобно на Пипи, Еди преглежда
всичко в дълбочина и се губи в океан от подробности във всеки магазин,
който посещава в търсене на неизвестното“. А пътуването на героинята
Табернеро-Сала определя като „инициацийно“ и го свързва с пътуванията на приказните персонажи (Tabernero-Sala 2016: 32). Вероятно интертекстуалността в случая е преднамерена и този подход е продиктуван от
функцията на персонажния буктрейлър да се включва успешно и целенасочено в комуникационния процес между автор и потребител.
Вижда се, че буктрейлърите предоставят на потребителите възможности за различни стратегии за четене и им помагат да избират текста за
четене. Едновременно с това тези рекламни клипове усложняват текста
на книгата, създавайки нови знакови зависимости между нея и потребителите. Чрез буктрейлъра може да се наблюдава движението на текста на
книгата и влизането му в различни дискурси. Това е така, защото виде-
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ото смело смесва форми, съдържание и различни канали на комуникация, за да създаде нов, привлекателен за книгоиндустрията продукт. По
всички свои характеристики буктрейлърът е продукт на кросмедийната
ера – ерата на съзнателното кръстосване на кодове, канали, съдържание,
форми и формати; една полезна и ползотворна практика в медийното
управление, основана на медийната конвергенция. Основната трудност
и зона на внимателно преценяване в неговото производството са свързани с амбицията да се „преведе“ една книга чрез видео, дълго около
две-три минути, което трябва по определен начин за възпроизвежда или
поне да провокира историята в книгата, темите и атмосферата ѝ така, че
публиката да бъде мотивирана да я прочете.
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БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ МОСТОВЕ
И (НЕ)ПОЗНАТИЯТ ПЪТ КЪМ ДРУГИЯ
Евдокия Борисова

BALKAN LITERATURE BRIDGES
AND THE (UN)KNOWN ROAD TO THE OTHER
Evdokiya Borisova
Abstract: The article analyses from a comparative point of view the topic of travel
and the motif of crossing a river by a ford or over a bridge in the works of various authors
from the Balkans. The bridge as an image, as a symbol of common Balkan adherence in
general, and the building of a bridge as a motif are viewed as genetically connected with
the issue of accepting the Other; they are also connected with the most enduring variety of
Balkan myths the most exploited ones of which in our folklore and our literatures are the
myths about the immuring of people in bridges and about people inseparable after death.
Three Balkan literary works are being compared The Bridge over Drina by Ivo Andich,
The Bridge with the Three Arcs by Ismail Kadare and The Stone Bridge over Rositsa by
Angel Karaliychev. The paper looks into the emancipated presence of Bulgarian literature
in the context of the general Balkan literature.
Key words: bridge, path/ road, literary topos and locus, motif, novel, legend, Otherness

Балкански мостове. „Балканите винаги са предизвиквали представа за мост, път или кръстопът. Мостът като метафора на района е толкова силно свързан с литературното творчество на Иво Андрич, че в самоопределението на всички балкански литератури и в ежедневната реч
граничи с баналното.“ Балканите са своеобразна „расова смесица, мост
между раси, те са западът на изтока“. Това твърди М. Тодорова в своето
изследване „Балкани – балканизъм“ (Todorova 2004: 37) и, обосновавайки
обвинението в баналност, изследва в сравнителен план формирането на
101
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метафората мост и раждането на стереотипа мост в текстове на англоезични и балкански автори. Мостът обаче е нещо повече от литературна
метафора и топос. Тук, на Балканите, той има своите социокултурни и
политически основания да бъде алегория на тези географски ширини.
В романа „Дракула“ например, добил блестяща кинослава, Брам
Стокър описва сбогуването на своя герой Джонатан Харкър със Запада.
Върху този момент спира аналитичното си внимание Весна Голдсуърти,
обобщавайки спецификата на текстовете и архитекстовете, както и техните литературни субекти, обитаващи „екзотичната анахронична периферия“ на стария континент (Goldsworthy 2004: 153). Джонатан поглежда
за последно назад, през рамо, качен на моста Сечени в Будапеща, и влиза
в земите на османското владичество. Това прилича на пътуване с отказано завръщане. Потъва в царството на опасностите и безвремието, „в свободното неисторично, стоящо извън времето място на екзотичните удоволствия“ (Goldsworthy 2004: 132) и бавното спряло време. Такова място
са Балканите. А пътят към тях е видян като мост над дълбока пропаст.
Преодоляването на човека обикновено се случва на моста. И срещата с
другия обикновено е именно там.
Мостът в балканските култури е (не)познатият път към другия и
към другото място. И мостът, и другият (приятел или враг) много си
приличат по двойствените конвенции на своя статут и функции. Мостът
винаги свързва (за добро или зло), но никога не знаеш какво да очакваш от приятел. Никога не знаеш какво точно те очаква на моста и дали
въобще ще успееш да го преодолееш. Понякога точно за да продължиш
напред, трябва да разрушиш мостовете. За да победиш, трябва да се обособиш. Да няма мост назад.
Балканското живеене винаги е наподобявало непрестанно преминаване през въздуха и над водата, между брегове на континенти. Мостът свързва суши, твърдини. В балканската историческа интерпретация
мостовете са и емблематика на утвърдената държавност. Когато османците стъпили на полуострова, те векове наред живели с усещането, че все
пак са гости на тази земя. Затова погребвали султаните си задължително
на азиатска земя (султанските тюрбета се намират в Бурса), в земите на
своите деди, където рано или късно вярвали, че ще се завърнат. Докато
липсва мост, парадоксално, но налице е ясен ориентир къде се намираш
и къде никъде няма да бъдеш. Мостът е път, който създава объркване,
гради илюзии, че си всемогъщ. Доколко объркваща е подобна метафора
в нейното балканско звучене, сочи фактът, че дори когато си я постигнал
и буквално си стъпил на моста, до последно се колебаеш от коя страна
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на брега ще се озовеш. На изток ли или на запад? На север или юг? В
посока към или срещу ориенталския друг? Който е стъпвал за първи път
последователно на всеки от трите истанбулски моста – Боазичи, Фатих и
Галата, е преживявал объркването на световете и посоките. А сега на кой
бряг съм – на азиатския или на европейския? На изток или на запад съм,
в случая на северозапад-югоизток, в Азия или отново в Европа, но просто от другата страна на Златния рог? Водата винаги разделя от познатото,
от близките други. А посоките са колебливи. Преодолявайки мостовете,
вършим героизъм, а всъщност – компромиси. Живот на моста, вземане на важни екзистенциални решения, преминаване през моста: какво е
това, ако не демонстрация на тоталната освободеност на човека?1
Тук ще бъде разгледан концептът мост като метафора, но и като
метонимия на Балканите. Като сюжетен модел на обвързването, пътуването и преходите в усвоени теми, мотиви и образи от различни балкански литератури. Като символ, но и като топос в балканските литератури,
мостът е „каменна арка над буен поток“ и „брод между варварството и
цивилизацията“ (Jezernik 2013: 215). Той е симптоматичната алегория
на непроницаемите, каменни, скалисти, планински Балкани, въздигнати над буйния поток на времето и превратната история. В сравнителен
интерпретативен план ще излъчим три художествени текста за мостове,
много популярни, иначе несравними нито по обем, нито по значимост в
предразсъдъка, наречен литературен канон на балканските литератури. И в дълбокото съмнение, че въобще го има. Това са романът „Мостът
на Дрина“ на Иво Андрич, повестта „Мостът с трите свода“ на Исмаил
Кадаре и разказът „Росенският камен мост“2 на Ангел Каралийчев. Има
големи и малки мостове. Внушителни ли са в този смисъл българските литературни мостове? Има епични и камерни текстове, посветени на
мостовете (ни). Имаме и общи легенди. Може би защото по мостовете
1 Или

на отчаяност. Има включително и медийни примери в това отношение. Един
от последните: неуспешният опит за преврат в Турция на 15 юли 2016 г., когато танковете и силите на метежниците преграждат най-големия босфорски мост в Истанбул. И всъщност кървавата драма се разиграва там, на моста, по средата на пролива,
във въздуха, между Изтока и Запада, символично и отчаяно, телевизионно-театрално,
обречено. Впрочем решението за построяване на мост над Босфора, свързващ двата
континента, е взето едва през 1967 г. по време на управлението на печално известния
премиер Аднан Мендерес, който заради компромисните си спрямо ислямската традиция възгледи по-късно е обесен, а след почти четири десетилетия е реабилитиран и
провъзгласен за герой. Мостът „Боазиджи“ е завършен през 1973 г.
2 В изданията от 40-те години това е коректното изписване, след това го преиздават
под името „Росенският каменен мост“.
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ни минават всички? И от Изток, и от Запад. И по мостовете ни ще ни
познаете.
Дръзки и широки са балканските мостове. Те са мостове на гордостта и времето, на фатализма и любовната обсесия, на отчаянието и
страданието. Мостът е ключов топос в балканските литератури въобще.
Относно понятието топос и наложеното по-частно, дори затворено понятие локус, ще бъде направено следното уточнение. В своята „Реторика“
Аристотел дефинира понятието топос в литературата, говорейки за „ентимемите… и техните общи места“ (Aristotel 1993: 139) – „специфичните
места почти за всеки от видовете полезни и нужни неща… така че имаме
предварително в наличие местата, въз основа на които трябва да строим
ентимемите за добро, зло, хубаво, грозно, справедливо и несправедливо“
от типа на “справедливото не винаги е благо“ и т. н. В разсъжденията си в
„Реторика“ Аристотел отпраща към аргументи и примери и от „Топика“
като: човекът може да се нарича чинар или бялото е цвят и т.н., тоест
мисли топоса според принципа част от цяло, не непременно място, но и
предмет, родова или видова характеристика, представа за „взаимоотношение“, „представа за повече или по-малко“, „съображения за време“ и
пр. (Aristotel 1993: 142 и сл.). Всеки път става дума за някакво отвлечено разсъждение върху съвсем конкретен случай, което Ернст Курциус
определя като способ за оформяне на цял комплекс, свързан с типична
ситуация. В този смисъл мостът като литературен и фолклорен образ
задава комплексната тема за пътуването и завръщането на героя, за преодоляването на предизвикателствата на съдбата, за движението, себепостигането и свързването на човек с човека (с другия) въобще. Нещо
повече, в този смисъл, както твърди Курциус, „има конкретна архетипна
връзка между колективното несъзнавано и литературната творба“ (цит.
по Mahov 2008: 264). Това би означавало, че движението между два бряга, свързването, неистовият (познат) стремеж към (непознатия) друг,
намират своя изразител в толкова експлоатирания топос мост именно
във функцията му на образ, тема, мотив – повествователно сказуемо,
речева формула, общо място, свързващо звено в комплекса от теми и архетипи в културата.
Мостът е пътят на душата; на (под)съзнанието на Аза, устремен към
неговата Анима или Анимус. Той свързва и двете лица на Янус, пазителя
на дверите на времето. Освен всичко друго мостът търси визуална аналогия с други устойчиви балкански мотиви: например със силуетите на
мъртвите влюбени от мита, чиито дървета сплитат клони – по аналогия
със свода, арката, дъгата, купола на храма. Мостът е девственият пояс,
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но и дъгата; размисълът и промяната на идентичността. Той е изгубената
или напротив – съхранената невинност. В този план мостът може да бъде
осмислен, освен като топос, и като затворено пространство – локус – в
литературната творба. Като място за разгръщане на смисъла, което влиза
в корелация с фрагменти от реалното пространство. Място, което е относително независимо и устойчиво в литературната творба, място универсалия, където се сливат естетически и нравствени проблеми, вечни
теми с митопоетически смисъл, „част от пространствения континиум“,
според който „следва да се говори не просто за топика, а за национална
аксиоматика“ (Lotman 1970). В случая ще бъде разширено националното
звучене на художествения топос мост в балканския му ареал като носител на исторически, естетически и нравствени послания. И като урбоним
(присъща част от градския цивилизационен балкански пейзаж), и като
природен знак, като характерна част от балканския (планински) релеф
и водния (речен, морски) пейзаж на полуострова, обграден от острови.
„Водите имат необяснима власт над нас“ – твърди Вера Мутафчиева в „Мостове нощем“, допускайки, че подобно влечение съдържа ужаса
на „бозайническия спомен“, на кошмара и травмата на тъжното сухоземно обитание на един „град без река, без море…“ (Mutafchieva 2008:
161). Мостовете като че врастват в целостта на бреговете, представлявайки онтологичното единство между небе, вода и суша. Мостът коригира несъвършенството на земната твърд, продължавайки сушата. Мостът
е наблюдателница, път, арка, надлез, стълба (към небето), той свързва
светове. Такива са мостовете-хоризонтали над Босфора, на морското
равнище. Такива са мостовете- вертикали в Босна и в Черна гора, устремени към планинските зидове и облаците. Омиротворени между небето,
скалите и земята са каменните мостове в Родопите. Балканският мост
пътува към небето, подобно на мостовете вертикали с форма на арка над
Мостар и Дрина. Мостът с форма на арка бележи своеобразна победа,
триумф над водата.
„Никой град не се разкрива тъй привлекателен, ако не застанеш
на мостовете му“, казва В. Мутафчиева, откъдето се вижда „най-звучната картина на града“, проектирана тъкмо от моста. Откъдето се вижда
как къщи и катедрали „се обръщат към водата с най-красивото си лице“
(Mutafchieva 2008: 163-169). Мостът улавя акустиката на града, той е неговата ложа, празнично пространство, откъдето зрителите наблюдават
сцената на всекидневието. Мостът е границата между различни състояния, мостът осъществява инициацията на човека. Съществува определена антиномия между водните и сухоземните пътища и кръстопътища,
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които мостовете свързват. А пътищата, добре помним от Бродел, са сърцата на цивилизациите.
Съществува определена драма, сблъсък между вкуса към сухоземните и морски-речни пътища-мостове на Балканите. Драмата на балканския сухоземен планински път и кръстопътищата на полуострова е разгърната в мистичната новела на Исмаил Кадаре „Посърналият април“. И
тази толкова много албанска творба всъщност зазвучава като еманация
на балканската драма на безпътицата. Героят Гьорг тръгва по така наречения „Голям Байрактарски път“: това е пътят на бèсата, защитеният път,
който в същността си е повече хронос, отколкото топос – път във времето, път на обречеността. Той не води за никъде, защото след като изтече
указаното му време на бèсата, героят трябва да бъде намерен, настигнат
и убит, трябва да се изпълни възмездието на кръвното отмъщение. Това
е път с предизвестен финал, път за никъде и „какво ли няма да види човек, когато тръгне по него“ (IK/P: 278)… Там, на пътя, се кръстосват посоките на Гьорг и знамението на предизвестената съдба (в алегоричната
среща с черния вол). Пътят е Голготата, от която завръщане няма. И като
че ли всички балкански пътища са такива.
Сръбският писател Владислав Баяц в романа си „Хамамът Балкания“ разказва пък как Йосиф-Синан и Байица-Соколович строят Вишеградския мост заради важния път, който минава оттам. Става дума за
великия архитект на империята Мимар Синан и великият Везир Мехмед
Паша Соколович (Сокоолу). Тук е важно да се отбележи, по повод на
хипотезите относно произхода им, че първият е грък или арменец (а има
и допускания, че е потомък на българите богомили от Карамания), а вторият е босненец по рождение, но и двамата носят двойствената принадлежност към вярата и общата кръв.3 Мостът е емблематиката на техните
дела, на балканската им принадлежност. И понеже „нито един градеж не
е един и същ“, а Везирът е обсебен от градежа не по-малко от Архитекта,
двамата дълго дебатират около построяването му. За Синан „…мостът
не беше направен само от камък, строително скеле и спояващи материали, но и от вода. И то не каквато и да е, а точно тази, над която е трябвало
да се прехвърли“ (VB/H:123). Всъщност дебатът за моста и укротяването
на водата е дебат за смисъла на човешкия живот, за пътя (моста) на твореца, преодолял времето (водата). Това е разговор, който, по опасенията
на Байица-Соколович, не бива да се води навсякъде, защото не всеки ще
3 За

повече информация по въпроса вж. Moravcsik 1970; Kouymjian 1997 и др.; вж.
също Chilingirov 1938.
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го разбере, а само реките и водата са в състояние да бъдат привлечени
и опитомени от силата на човешкия дух. Впрочем духовете взаимно се
подчиняват и опитомяват, а обикновено в реката живее някакъв митичен дух (веда, самовила).
В балканските литератури водите и мостовете бележат граничните
човешки състояния, но обикновено те са еквивалент на плодородието и
надеждата. Баяц описва белградския Златен рог като рога на рибното изобилие, наблюдаван от моста, и после рисува с еднаква страст различните
балкански мостове: над река Сава и над пролива на Босфора. Разказва се,
че Мимар Синан построил за десет години два напълно различни моста:
над Бююк Чекмедже и над Дрина. Вишеградският обаче „бил чуден мост,
който едва ли може да бъде видян другаде, шестстотин и шейсет метра,
двадесет и шест дъгообразни стълба“, а силуетът му напомнял на четири
гърбици, които се издигат плавно към средата и се спускат към края, „и
така четири пъти“ (VB/H: 362). Но освен архитектурно чудо на шестнайсети век този мост е олицетворение и на истинската красота, създадена с
оригинална елегантност и стабилност. Вишеградският мост в Босна бил
опредметената любов на великия везир Мехмед Паша Соколович към
родния му край: себапът, който той би желал да стори за своите. В тази
любов „очевидно е въвлякъл и своя приятел, родения като православен
християнин Мимар Синан“ (VB/H: 362). Симптоматично е обаче, че върху Вишеградския мост Синан оставя не своето име, а името на приятеля
си Соколович. Мимар настоял венецът на мостовото му дело да е друг и
това да е мостът над Бююк Чекмедже в Стамбул. Случило се нещо като
разпределяне на родовите територии на мостовете. И много прилича на
симптоматичната размяна на местата, животите и идентичностите на героите от един роман на Орхан Памук. Литературната или историческата
истина да предпочетем, пита в романа си автобиографичният герой на
Баяц – самият Владислав Баяц, своя колега по перо писателя Орхан Памук. Защото сюжетът в сюжета на този роман е още по-провокативен от
разказаната „мостова“ история за Синан и Сокоолу. Един сръбски писател разказва тази история на своя световно прочут турски литературен
приятел, сам определил себе си като живеещ на моста между две култури. Между Изтока и Запада. Да градиш мостове е дело благородно, но
може да се окаже и твърде опасно. Мостът е себап – и когато го градиш с
камъни и хоросан, и когато го моделираш в слово.4
4 Подобни внушения присъстват съвсем директно в романа „Истанбул. Спомените

и градът“ (2007), в многобройните интервюта и есета на Орхан Памук – вж. „Други
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Темата за моста като себап5 в българската литература се свързва
с един конкретен разказ от Йовков. Мост или чешма да издигна, е дилемата пред нравствено-житейската кауза на Сали Яшар („Песента на
колелетата“), защото творецът трябва нещо да остави след смъртта си.
„Каруци трябва да правя аз, каруци“ е прозрението на майстора, а в дълбоко заложената (все пак) прагматика на избора му се долавя и типично
родното светоусещане на уседналия човек, на равнинната психология на
българина, отстранен от морето, реката, водите въобще и пристрастèн
към сухоземните пътища.6 В „Над черкова“ легендата за неразделните
в смъртта Милчо и Янка е разказана от Петко Тодоров в тенденциозния модус на модерността. Любовта на героите надмогва предразсъдъци, клетви и одумки, тя се възвисява като свод на храм на новата вяра,
въздигнат над черквата, където двете тополи, изникнали от гробовете
им, сплитат клони. Като мост на душите. Изплитат мост над клюките и
лъжата, над забраните и несвободата. В „Калиопа“ на Яворов лозата и
бръшлянът сплитат вейки като мост над буйните води на потока. Тук
връзката с мотива неразделни (обработен от Пенчо Славейков) е поскоро алюзивна, едновременно метонимична – в духа на вегетативния
анимизъм, но и метафорична – в дискурса на модерността и индивидуализма. Невъзможното вегетативно сдвояване на различни видове (явор
и калина, бръшлян и лоза) бележи алегоричното докосване-сливане с
другия.
Най-симптоматичният балкански автор на литературни мостове
обаче безспорно е Иво Андрич. В заглавията на Андрич, посветени на
мостове, се залага на разрастването на символиката до степен на „екзистенциален копнеж“. „Мостът – твърди той – дискретно символизира
протегнатите ръце…, които докосват предмета на своя копнеж, които
достигат другия бряг“ (Igov 1992: 116).
Балканските литератури – в лицето на Исмаил Кадаре и Иво Андрич – мислят моста в контекста на (не)сбъднатата колективна утопия
на общностния дух. В българската литература тази (не)сбъднатост се
цветове“ (2011). Метафората мост е уловена проникновено и от режисьора и сценариста Фатих Акин на филма „Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul“ (Germany, Turkey,
2005), чието заглавие на български е преведено като „Музиката на Истанбул“.
5 От тур. sebep olmak – „причина, кауза“; понятие, разбирано като добро, сторено
от сърце за упокой на душата, път към вечността.
6 По това, твърдят, си приличаме с албанците и тяхното почти враждебно отношение към морето. Липсата на солидни маринистични литература и изкуство в една
култура е сигнал за този тип мислене.
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символизира чрез строежа на храма. Мостът може да бъде и храм. Тук,
на Балканите, общи храмове нямаме, но затова пък имаме мостове… Те
са проблематичните ни колективни градежи отвъд постулатите на религиозната вяра. И за тях обикновено сме заплатили високата цена на
собственото си вграждане. Очевидно литературната топика на моста е
органично свързана с представите, дефинирани от другите устойчиви
балкански мотиви: за вграждането и за неразделността.

Балканските версии на мотива за Вграждането
Навсякъде в балканския фолклор вградената жертва е жена – найчесто съпруга или годеница, а в албанските версии тя е и доброволно
отиващата към смъртта сестра на майстора. Жертвата от любов към
брата е популярна и в гръцките варианти, при това съвсем неслучайно,
защото, както отбелязват и М. Арнаудов, и И. Шишманов, именно „силната привързаност на сестра към брат у гърците“ (Arnaudov 1972: 395)
функционира и спрямо този мотив и обяснява алогичността на суицидната жертва. Така митът за Вграждането тук на Балканите (а го има и в
други европейски култури) функционира в единен комплекс и с мита за
Неразделните, и с инцестния комплекс.
В сръбските песни Майстор Раде Неимар вгражда Гойковица млада
невеста и тя моли да оставят прозорци, през които очите ѝ да виждат
слънцето и собственото ѝ дете, което тя да кърми. (В този план може
да се потърси аналогия с така популярния мотив за Гроба с прозорци,
интерпретиран от Пенчо Славейков в „Псалом на поета“.) В някои румънски версии, докато я вграждат, на булката ѝ е заповядано ритуално
да се смее. А когато е пожертвана, тя повлича и майстор Манол със себе
си в смъртта – той потъва от мъка във водите на реката, а останалите
коварни майстори са наказани заради лъжата си. Но като „най-древна и
в известен смисъл прототип на всички останали“ е гръцката версия на
мотива за Вграждането, категоричен е М. Арнаудов (Arnaudov 1972: 351382), и с лекота разрешава безплодните спорове (между Шайняну, Махал,
Шладебах, Стоилов) за преимуществата и първенството на „варварските“ пред „меките, нежни“ версии на тази легенда. Като че ли може да има
нежен вариант подобна ситуация. Така или иначе, от Гърция този мотив
се разселва на югозапад, на югоизток и на север, подложен на процеси на
амплификация и симплификация, на трансформации…, движейки се ту
към реализма, ту към фантастичното (Arnaudov 1972: 338). Българските
варианти поради своята география ще заемат именно „централно място
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в движението на поетическия мотив“ (Arnaudov 1972: 436). Но затова ще
стане дума по-нататък…
Гръцките версии разказват за жената на майстора (в епирския вариант той е майстор Яни, а тя – Янка), която слиза в подножието на средния свод на моста да търси изпуснатия златен пръстен на майстора. Когато срутват камъните и варта върху нея, тя кълне предсмъртно: „както
трепери сърцето ми, тъй да трепери и мостът, както плаче детето ми, тъй
да въздиша реката/ както падат сълзите ми, тъй да падат и пътниците…“
(Arnaudov 1972: 351). И само опасението, че брат ѝ може да е сред тези
пътници жертви, ще я разколебае да промени клетвата си: „Както държат коленете ми, така да държи и мостът…“ (трапезундски вариант) или
„желязо е сърцето ми, като желязо да е мостът/ желязо са косите ми, като
желязо да са минаващите…“ (вариант от Керкира) (Arnaudov 1972: 353357). Вградената невяста слива тялото си с моста, накитите си дава на
славея, косите си на кукуруза, за да не сподели никоя участта ѝ – алюзия
с превращението в Световното дърво, с вегетативния анимизъм (критски вариант). Мостът е проект на света, а човешката жертва е неделима
част от мирозданието. Всъщност общуването с другия само по себе си
е вече жертва. И то, също като строежа на мост, изисква себеотдаване,
отказ от себе си.

Андричевите мостове
Ненапразно западните пътешественици определят Мостарския
мост над река Неретва като „най-красивият на целите Балкани и в света“
(Jezernik 2013: 227). Съществуват хипотези, че мостът в Мостар е дело на
римляните или пък на османците. Съществува и лингвистично тълкуване на Мостар: Most-star („стар мост“). Наричат го още: мостът на Мимар
Синан (по-точно на Мимар Хайредин, който е негов ученик), мостът на
султан Сюлейман или мостът на мъченика Раде. Мюсюлманите в Мостар разказват легендата за красивата Мара Леховиня, жената на Проминския крал, която Сюлейман се заклел да целуне жива или мъртва.
Кралят заповядал да я обезглавят и да хвърлят тялото ѝ в реката. Но се
случва невъзможното – някой си Хусо от Мостар открива трупа и главата на красавицата и ги занася на султана. След като целува мъртвата
Мара, Сюлейман сбъдва желанието на Хусо и строи два моста – един над
река Неретва и един над Дрина във Вишеград. Има и православна легенда: тя е за архитекта Раде, който спечелил свободата си с делото на своя
живот – издигнал моста, отвоюван от злата Вила, феята на планинската
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гора, като вградил в основите на градежа влюбените Стоя и Стоян (мотивът е безброй пъти тематизиран и конкретизиран: в основите на моста се
вграждат живи близнаци Стоя и Остоя или пък труп на мъртво дете, на
друговерец – мюсюлманин или евреин). Мостът освен изпитание пред
другия може да бъде и награда. Именно тази легенда харесва Андрич, за
да оркестрира мотива си и да го вгради в своя роман „Мостът на Дрина“.
М. Арнаудов цитира други версии, очевидно контаминирани покъсно от Андрич. Това е босненската (вишеградска) народна песен за
Мехмед Паша (Соколович), който намислил „по Босна хаири да прави…/
да съгради на Дрина кюприя“. Майстор Митре бил главèн. Нагазил той в
реката, а вила оплела коси в предните крака на коня му; той я пожалил, а
тя обещала да му помага. Посъветвала го: „Vec` prošetainiz polie zeleno,/ te
uhvati Stoju u Ostoju. Te uzidaj u c`upriju kulu…“. След което с няколко товара сребро, изсипани в реката, майсторът се разплатил със злите сили.
Има и херцеговски вариант, според който майстор Раде разсича косите и
ръцете на злите вили, които са запречили реката, но е нужна и жертва, за
да бъде здрав мостът. Раде спасява от побиване на кол всички майстори,
като измолва от крал Милутин децата му Стоя и Остоя, за да бъдат вградени в основите на строежа (Arnaudov 1972: 370-372).
В „Мостове“ Иво Андрич пише: „От всичко, което човек издига и
гради в нагона за живот, в моите очи няма нищо по-добро и по-ценно от
мостовете. Те са по-важни от къщите и по-свети от храмовете, защото са
общи, към всекиго еднакви, полезни, издигани винаги с мисъл на място,
където се кръстосват най-много човешки потребности, те са по-трайни от съграденото и не служат на нищо, което е трайно и зло“ (IA/M:
7). Мостът като образ, знак, идея и вдъхновение ще преследва Андрич
в цялото му творчество и, разбира се, венецът на мостовете му ще бъде
романът „Мостът на Дрина“. Мостът на Дрина се превръща от огромен
балкански комплекс от идеи, във велик символ, в химера на победата над
вечността, в илюзия за величието на една малка нация. Не на последно
място – в сбъднатия блян за балкански роман, някога. Във възможната
сладка заблуда на мултикултуралната идея днес.
На западния читател Андрич изглежда дистанциран и екзотичен,
твърди Силия Хоуксуърт (може би най-авторитетната съвременна изследователка на Андрич, широко позната в англоезичната литература).
Особено на този, който не познава аромата на Изтока в стълкновението
му със Запада (Hawkesworth 1984). Сам писателят твърди, че е роден в
най-мрачния ъгъл на Европа. И може би точно заради това той сътворява най-яркия символ на срещата между мрака на ъгъла и светлината на
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континента – добавяме ние, и така клишето „ъгъл“, „мрак“ се превръща
в „мост“. А мостът е „сборният пункт на Изтока и Запада“ – по думите на Андрич, защото самата Босна е „малка страна сред световете“. В
творбите на Андрич откриваме следните противоречия на балканския
мултикултурализъм: кои са автентичните, родени тук мюсюлмани; кои
са турци, кои босненци славяни, кои – наследниците на ереста на богомилството; защо е факт предпочитанието на родените босненци дуалисти към мюсюлманството, а не към католицизма, например? Още Р.
Мънро – от гледната точка на пътешественик описател – говори за видимото объркване на културите при вида на хората, населяващи Босна.
Босна представлява интересен колаж от кринолини, бомбета и фесове;
минарета и куполи; молитвата на мюезина е естествен отговор на традиционната славянска песен. Празниците, кулинарните картини, модата
на дрехите – всичко в Босна подсказва за смесване на култури. А. Евънс
говори за важността на Сараево и пътя Сараево–Истанбул–Дамаск. Градът Сараево е осеян с куполи на катедрала и минарета на джамии, като
че организирали свой турнир – в надпревара към небето, а редуването
на джамии и бани, на стройни европейски улици му придава причудлив
пъстър облик. Това е и босненският пейзаж на Андрич.
„Истинската история на човечеството се съдържа в легендите му –
казва Андрич при връчването на Нобеловата награда – и чрез тях е възможно да се отгатне, ако не и да се открие истината за значението и смисъла на човешкия живот. Има няколко основни легенди на човечеството, които изясняват извървения от него път; в тях се чуват гласовете ни,
те сочат посоките ни. Това са легендата за падението и пропадането на
човешкия род, легендата за Потопа, легендата за Човешкия син, разпънат, за да спаси света, легендата за Прометей и открадването на огъня.“
Тези думи на Андрич цитира и С. Хоуксуърт в своята книга, посветена
на Андрич, писателя мост между Изтока и Запада. Подобно на Борхес и
Андрич събира мъдростта и наративния апломб на човечеството в четири истории. Старите легенди, твърди Андрич, стимулират създаването
на нови и нови разкази, които да обяснят съдбовното ни развитие… и
се предават до безкрай от човек на човек. В „Мостът на Дрина“ Андрич
описва както привидно безметежното спокойствие на времената на турското управление, така и очевидното бурно развитие на Босна заради на
емиграцията и движенията на хора зад граница, провокирана от различните войни. Той изтъква ролята на образованието, търговията и сдружаванията за навлизането на новите идеи – от европейските университети
към малките градове.
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Дрина е онази древна река, разположена изцяло в земите на Босна и Херцеговина и съставляваща неизменна част от границата между
бившите югославски републики. Това е знак, подчертава Хоуксуърт, защото нейните брегове представляват буквалното разделение между Изтока и Запада в този чувствителен към войните регион. Още през 1566 г.
по този начин мисли самият Велик везир Мехмед Соколович – трябва
да бъдат свързани източните със западните земи на империята. Неизменното сърце на романа е Мостът. Дори когато всичко се променя и
пропада, мостът остава неизменен. Той се превръща в средоточие на
живота заедно – на сръбски православни, на босненски мюсюлмани, на
римокатолици и евреи. Всички те буквално живеят и обсъждат нещата
от живота върху двете издигнати малки тераси капии на върха на моста.
Мостът е неизменен свидетел на всичко, което сполетява жителите на
града: хармоничното съжителство, нарушено от войни, битки и стълкновения, пожари и наводнения, опити за взривяване на моста, промените при строежа на водопровод и релсов път. Драматично е значението
на моста във времената след изграждането му. Според легендата залог за
успеха на моста е вграждането на сръбските близнаци (става дума за децата Стоя и Остоя). А легендата аргументира колективната памет за мъдростта, кодирана в каменния надпис върху централната каменна плоча
на моста, посветена (по думите на С. Хоуксуърт) на „най-великия сред
мъдрите на своето време и във времената“ – Мехмед Паша Соколович.
Мотивът за жертвата на близнаците, които са гаранти за у-стоя-ването
на строежа, за успешното моделиране на света – разполовен и отново
сдвоен, събран (ще добавим ние), се превръща очевидно в лайтмотивна
база на балканския литературен патос. Другостта и двойничеството като
диалектическите дихотомии на балканската космогония, но и въобще на
човешката екзистенция, се оказват темата на темите в балканските
литератури въобще.
За смисъла на човешкия живот в красотата на творението, събрано
в образа на моста, говори и Е. Джой (Goy 1963: 301). В началото на 1990те години обаче творчеството на Андрич последователно се възприема
от официалната конюнктура на сръбския национализъм „на нож“, двояко, заради събитията в Босна. Пораждат се нонсенсни тълкувания на
неговите литературни творби.
Критическата рецепция, цензурата и идеологическата реторика на
90-те години на миналия век спрямо творчеството на Андрич и псевдоидеологическите нарочни тълкувания на творбите му в диаметрално противоположни контексти коментира и Радмила Горуп. Тя е склонна да мисли
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творчеството и вдъхновенията му и през призмата на психобиографизма
и новия историзъм и също успоредизира собствените си наблюдения с
критичните концепции на Мухсин Ризвич по отношение на „враждебния“
образ на босненските мюсюлмани в творчеството на Андрич. Формалните
обвинения спрямо Андрич в „измисленост“ на литературните истории в
романа „Мостът на Дрина“ и на голямата история въобще са повече от
безпочвени, твърди Р. Горуп. Защото добре се знае какви са всъщност природата и функциите на художествената литература. Останалото са политически употреби на историята чрез литературата (Gorup 2001). Това е
удобно време за оспорване на литературните митове, но и за раждането
на нови – на основата на злословия. По повод на „Травнишка хроника“ например Иво Андрич е обвиняван в ксенофобия, сепаратистко анахронично мислене и демонизиране на мюсюлманските характери. Във връзка с
това Богдан Ракич например цитира и коментира преднамерените тези на
босненските изследователи Ш. Куртович, М. Филипович, А. Зулфикарпачич и М. Ризвич, с усърдието на които Андрич попада под обвинителните
аргументи на облъчената от Енгелсовите постановки за литературата късогледа критика, твърдяща, че „Мостът на Дрина“ представя необективно
историческата истина поради липсата на сюжетно единно ядро (вж. Rakich
2000). Намесва се дори обвинение в плагиатство заради присъствието на
сцената с мъченическата смърт на Раде, която се приписва на египетския
мъченик Сюлейман ал Халеби (от публикация в „Сараевски лист“ на 7 май
1915). Това е роман, твърдят злонамерените изследователи, „пълен с религиозна омраза и националистическа отрова“, който „измисля историята“ и
обстоятелствата, буквално „не предлага никакви исторически прозрения“
и манипулира читателското съзнание, като „фрагментира“ етническия
дух. Хиляди страници са посветени на отричането на Андрич и охулването на творчеството му като опортюнистично и ксенофобско, включително и с методологията на теорията на романа и на психоаналитичната интерпретация. А обвиненията на М. Ризвич включват също „потискане на
собствените си тъмни импулси, хомосексуализъм и садомазохизъм“. Така,
заключава Б. Ракич, Иво Андрич се оказва обвинен във всичко, в което
един мъж може да бъде обвинен на Балканите въобще: той мрази нехристиянския си съсед; той е лъжец и митотворец; той дори е пряко отговорен
за кръвопролитията и зверствата (от по-късните времена на Босненската
криза); той е безхарактерен опортюнист и политически изменник; защо
пък да не е и гей! (Rakich 2000).
Всъщност Андрич по принцип трудно би успял да злоупотреби
нито с посоките на мултикултуралното мислене, нито с илюзията за ет-
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ническа „хомогенност“, „братство и единение“ – та нима би могло да има
подобно нещо на Балканите? Паралелни обвинения в липса на исторически прозрения, а и в плагиатство, спомняме си, връхлитат и Вера Мутафчиева със „Случаят Джем“ в края на 60-те години на ХХ в. На преден
план отново излиза въпросът: кои сме ние сред другите, кои са другите,
въобще има ли други на Балканите? Възможни ли са трайни съжителства
на различията, в чиято трайност различията престават да бъдат различия? Така ли е и в човешката общност, както е в света на литературните
идеи? Оказва се, че модерно направеният роман, независимо в коя епоха,
е предизвикателство спрямо всяка конюнктура и притежава острие да
оперира с историческото съзнание и с националната идентичност, с естетическото въображение. Той ги отрезвява, развива ги, освобождава ги.
Диаметрално противоположни на ксенофобските босненски прочити на Андрич са англоезичните критически отзиви (например на Р.
Алекзандър, Е. Уотчъл, Б. Помер, Р. Уинстън, С. Хоуксуърт и др.) за неговото творчество. Според тях той е мъдрецът, който разказва с любов за
съседа, за мюсюлманския друг, той е философ и моралист, който проповядва и не мрази, той е живото въплъщение на етнокултурния синтез на
Източна Европа, към който Западът храни известни резерви (срв. и Rakich 2000). А темата за различието намира своето потвърждение и в оригиналния жанров и стилистичен израз – репрезентация на самия автор.
Преди „Мостът на Дрина“ и „Мостове“ Андрич пише разказа си
„Мостът на Жепа“ (1925 г.), който поднася история, подобна на историята за детството на Мехмед паша Соколович. Такава е съдбата и на Великия везир Юсуф, когото отвеждат от родното босненско село на девет
години. Единственият дървен мост (и възможен път до Вишеград) над
река Жепа е отнесен от придошлата река. Каменните зидове на бъдещия
мост пък се срутва върху италианския майстор, дошъл от Цариград. След
много перипетии блясва над водата и чудната плетеница от греди на моста: „строен и бял, в изящна дъга извит над реката“ и „сякаш двата бряга
бяха изхвърлили две разпенени струи вода, а те се съединили в дъга да
бдят над водната бездна.“ Жепа се е оставила „да ѝ сложат мост“ и така
обяздена, тя „гърголи укротена в своя полет…“ (IA/MZH: 165) Подобно
на буен кон, на митична птица, на укротена стихия. Жертвата, вградена
в моста, е здравето на майстора – още не стигнал в Цариград, той умира
от невярна болест. Оставил е обаче паметен надпис на моста: „За радост
на поданиците. Слава на Юсуфа и на двата свята.“ Световете на земята и стихиите (вода и въздух); световете на правоверните и иноверците,
на свои и чужди. Показателни са обаче урокът на съдбата и менливо-
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стите на времето – Юсуф изпада в немилост пред падишаха и изтрива
собственото си име от горделивия надпис на моста, перифразирайки го
в констатацията: „В мълчанието е сигурността“ (IA/MZH: 165). Подобна
шекспировска постановка на сюжета в балканската му редакция звучи
повече от предизвикателно именно защото не останалото е мълчание,
а останалото след това ще пребъде в словото, в разказаната история за
моста.
В „Травнишка хроника“ темата за пътищата и мостовете на общуването е дефинирана през погледа на другия. Двамата чужди консули Давил и Дефосе коментират, че „…днес в Европа няма друга такава страна
без пътища като Босна; в тази нещастна страна пътищата не се запазват
и не траят дълго, като че ли сами се рушат. Тези хора не искат да имат
пътища, дори и в тяхно съседство. (…) и турците, и християните, от различни подбуди, еднакво са против създаването и поддържането на каквито и да били съобщителни връзки.“ И това е така, защото „колкото
по-лош е пътят, толкова са по-редки турските гости“; „…дори и когато
турците оправят пътя, нашите хора го разкопават и развалят още при
първия дъжд или сняг. Така поне донякъде отклоняваме нежеланите гости“ (IA/T: 86-87). Мостът е възможност за път, липсата му в тревожните
времена е равносилна на покой.
Мостът е компромис, който изисква сторване на грях, някакъв отказ, жертва. Този мотив за разрухата и за градежа, който има нужда от
жертва, ще се превърне в тема на романа „Мостът на Дрина“. Мотивът е
взет от мита за Вграждането, той ще възприеме статуса на едно от найвековечните, устойчиви повествователни сказуеми в балканските култури въобще. А през погледа на френския консул Дефосе в Сплит („Травнишка хроника“) на Балканите въобще човек се чувства „като вграден“ в
постоянна несгода и безпокойство, стегнат в „невидимия обръч“ на съмнения и непостижими усилия. Стегнат в обръча на Изтока. На безвремието и глухото равнодушие. Поради липса на път.
Подобно е усещането на човека, затворен между каменните зидове
на затворническата килия. Андрич се вълнува от темата за свободата и
трескаво търси разнообразните континуални превъплъщения на локусите затвор и каменен мост. Тази линия предначертава още „Прокълнатият двор“ (1954) – „своеобразният жанров и проблемно-тематичен синтез в Андричевото творчество“, снабден със съответните акценти и маркери от лирико-медитативното към епическото в различните му творби
в различните му периоди. Затвореното „сводесто пространство“ въобще
в текстовете на Андрич Светозар Игов определя като устойчив „хармо-
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ничен и симетричен модел в композиционните структури на неговите
творби“, където може да се открият „паралели с мостовите и сводести
конструкции“ (Igov 1992: 40-46), но и с цикличността като конструктивен белег на неговото креативно въображение, предполагащо повторенията. Игов дава конкретен пример за вероятен първообраз на романа
за моста още в „Мостът на Жепа“ (1925), превърнал се в реален „конспект на бъдещия роман“ и сподирен от есето му „Мостове“ (1933) (Igov
1992: 94). А животът върху мостове или в тъмници е специфичен. Така
поне дефинира съдбата си другият, чуждият, лекарят Джовани Колоня в
изповедта си пред Дефосе в „Травнишка хроника“: „Никой не знае какво
значи да се родиш и да живееш на ръба между два свята, да познаваш
и да разбираш еднакво и единия, и другия, а да не можеш да направиш
нищо те да се разбират и сближат, (…) да останеш завинаги чужденец с
една дума, да живееш, но като разпнат, като жертва и мъченик… Това са
хората от границата, духовна и физическа,… Това е онази ивица между
морето и сушата, осъдена на вечно изменение и неспокойствие…“ (IA/T:
88). И независимо дали тази ивица суша е „тъмницата“ на Травник, на
Босна или на Балканите въобще (по Игов), тя носи амбивалентното усещане за отчаяние и надежда.
Ако в „Травнишка хроника“ е важен погледът на другия (в случая това е западният човек, дипломат), то в „Мостът на Дрина“ като че
ли чужденци няма, липсва представата за другост, защото граничното
пространство върху моста над реката се усвоява. То приобщава всичко и
всички. Омразата, враждите, ксенофобските ерупции на историческата
драма са само привидният пласт на творбата, в която „историята е превърната в игра“ и нито съжителствата са чак толкова „хармонични“, нито
потисничествата така „абсолютни“. Набитият на кол Радисав обаче е не
по-малко покъртителен образ от Али ходжа, който на финала на романа
не успява да преживее взривения мост. Гледката взривява собственото
му сърце, а погледът му угасва, вгледан за последен път… в пътя. Смъртта на балканския човек е представена като стремително изкачване. Подобно изкачване предприема Али ходжа пред смъртта: „Да можеше само
да поеме повече въздух, да не беше пътят така стръмен…, да можеше да
види някой от близките си… Само че сега няма спасително пробуждане.
Разтвори широко уста и усети, че очите му изтичат от главата му. Стръмнината, която до тоя миг непрекъснато растеше, се приближи съвсем до
лицето му. Цялото му зрително поле се запълни от твърдия просъхнал
път, който се превръщаше в мрак и го обгръщаше цял“ (IA/MD: 334). Затваря се сюжетната парабола на романа: така от двете страни на моста, в
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началото и в края на каменния му живот, са вградени скъпи жертви – на
християнина Ради и на мюсюлманина Али. На Майстора и на Учителя
(ходжа означава учител).
Всички житейски и митологични ситуации, разиграни на моста,
разположени посред множеството песни, легенди и истории, разказани
и изпети на моста и за моста, моделират „драматургията“ на творбата,
в която съдбата на героите в историята предопределя градежът. Той е
повествователната рамка на творбата. „Това може би дори не е роман –
допуска Йомер Тюркеш, – а романс, посветен не на един конкретен народ
или общност, а на една страна, родина“ (цит. по Mevsim 2013:2 51). И тази
формулировка в духа на жанроложката типология на Нортръп Фрай
(„Анатомия на критиката“) очевидно се оказва важна не само за турската, а и въобще за балканската рецепция на коментираната тук ключова
за Балканите (не само защото е Нобелова) романова история. „Мостът
на Дрина“ е балканският роман, през който се мисли литературната ни
концепция за историята, за функцията на мита. Това е роман на „идеята
за прехода“ и сбъднатия „трансцендентален копнеж“. Със своята поредица от „новелистични“, „мозаечни“ повествования, „обединени около
историята за Моста“, той добива вид на „белетрестичен компендиум и
енциклопедия на историческия живот в Босна“ (Igov 1992: 231). Този
роман е дефинитивен в представите ни за модерен литературен епос на
Балканите.

Сюжетите на Моста
Функционално и композиционно проникнат от идеята за всеобщност, образът мост в „Мостът на Дрина“ обгръща безбройните съдби,
човешки и исторически, в големия разказ за съдбата на един град в протежение на няколко века. Във вставно-новелната композиция на романа
(по думите на М. Богданович) изпъква свързващото звено на хронотопа –
Мостът, носещ прословутия „дъх на фатализъм“, „така типичен за мюсюлманския свят“, но и за фолклорната балканска традиция (вж. Nichev 1990:
252). Тук са вплетени легенди, разкази и песни за Крали Марко и Алия
Джерзелез, за смъртта на мъченици, за градежа на мостове и ханове, цитирани по приписки, хроники и устни разкази. Тук присъства фолклорното
самосъзнание, чувства се духът на „епическия фолклорен колектив“ и се
чува „сладката тишина на турските времена…“ (Nichev 2002: 44).
Пред очите ни се възправя белият каменен мост с единайсет широки свода на фона на черните каменисти планини. Под него тече зелената
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Дрина, над него пламти южното небе. С. Игов прави директна алюзия с
реката на времето и разяждащите сили на години, векове и история…
Но въпреки това мостът е надвремев символ на метафизичния ход на
историята. Ако „Прокълнатият двор“ е „роман на пространството“, то
„Мостът на Дрина“ е „роман на протичащото време“ (Igov 1992: 131-159)
най-много заради образа на реката, добавяме ние. Мостът на Дрина е
мост към Рая. Мостът сключва дъга, съединявайки двата края на пътя за
Сараево. „Само още два такива има в царщината“, казвали в старо време;
мостът е „дълговечният корен на градчето на вода“. Най-важната част от
моста е капията – вратата към простора на света, издигната „като корона в средата… между небето и земята“, а под нея е всичко онова, което
„мътната вода отнася“ (IA/MD: 6, 15, 79). Тук ще се разгърнат сюжети и
драми, тук ще се ситуира животът за столетия. Жителите на градчето
буквално живеят на моста, тук се споделят влюбени погледи, тук възникват спогодби, свади, сдобрявания и облози; оттук преминават шествия, кервани и кортежи на сватби и погребения, оттук минава и холерата. Тук се продават плодовете на благодатната земя, дрехи и оръжие;
тук се пият горещи кафета и салепи. Мостът е сцената на „преходните
човешки страсти и нужди“ (IA/MD: 91). Мостът е и ешафод – на издигнатия дървен чардак се извършват екзекуции, а профилът на екзекуторите
е разностилен. Също като на осъдените. Също като вкусовете на живота.
Дебелият анадолец Хайрудин, палачът с груба и тежка ръка, и бръснарят Мушан, с по-леката ръка, „като бостанджии, които обхождат своя
бостан“, оглеждат реда на изложените на слънце, побити на колове глави
(един така познат мотив от Йовковия разказ „Юнашки глави“) и … отново лягат под сянката. Нещо толкова естествено за балканската душа е
насилието и смъртта да са просто част от всекидневните грижи. По тези
географски ширини насилието пише историята.
Мостът образува цял завършен култово-всекидневен комплекс,
състоящ се от път, кафене, софа, чешма с вградена върху нея каменна
плоча с паметен надпис. На моста се пеят песни, „а песента е най-добрият начин за забрава, защото в нея човек си спомня само онова, което обича“ (IA/MD: 79). Затова и песента лекува. На моста се разказват легенди –
отново за моста. Като легендата за двете близначета Стоя и Остоя, които
майстор Раде уж бил вградил в средните стълбове, за да устои строежът му на времето. Затова, разказва легендата, по стълбовете на моста за
изрязани „слепи прозорци“, където вият гнезда диви гълъби, за спомен
от дадената майчина жертва. През тези отвори майката кърмела своите
деца, а тънки бели струи от кърмата ѝ се стичали по отворите. Пак там, в
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сводовете, е вграден пияният Хамид Арапинът, за да не може да избяга.
Поредица легенди буквално връхлитат лавинообразно сюжетното начало на Андричевия разказ. Такива са митът за старото време на юнаците
с великански ръст, „когато камъкът бил мек и незрял като земята“ (IA/
MD: 10), а по повърхността му се отпечатват следи от копитата на Шарколията, коня на Крали Марко. Или когато Джерзелез Али прескочил
брега и потънал във водите на реката, а дервишът шах Турхания загинал
в бой, „гробът му е тук някъде“.
Летоброенето в историята на Андрич се разделя на преди и след построяването на моста. В началото на новото летоброене стои историята
за малкото момче от село Соколовичи, взето в кръвен данък, сподиряно
от безчет такива като него и стотици разплакани майки. Впрочем аналогична впоследствие е и картината на изпращането на новобранците от
градчето във Виена. Андрич повествува кинематографично и драматично. Полага контрапункти, прави постоянни аналогии, разказва лайтмотивно. Проспективното уточнение, че десетгодишното мургаво момче
ще се превърне в султански зет и велик везир, „капудан паша, пълководец и държавник със световно значение Мехмед паша Соколи, който
на три континента води победни войни“ (IA/MD: 19), всъщност е обосновано от допускането, че в погледа му завинаги се запечатват черните
скалисти брегове и опасният брод през реката. Дрина се превръща в Ахерон, а от този спомен завинаги у него остава усещането за студ. Мехмед
паша ще построи мост над тази река и това е по-важно от всички негови
политически победи. Малкото момче преживява инициацията на път
през воден брод и се превръща в юнак, а „черната бразда, която минава
през гърдите и ги разсича с познатата от детинство болка“ (IA/MD: 30),
ще се трансформира в бялата бразда на градежа на каменния мост.
Този градеж още в самото начало се оказва прокълнат. Нито Абид
ага успява да се справи със сила, нито по-първите турци с убеждение
и спокойствие. Амбицията е „да се вдигне тук, на Дрина, нов Стамбул“
(IA/MD: 23). Мостът е заплаха, той свързва враждебни светове – те са
враждебни именно заради своята амбивалентна познатост–непознатост,
и затова християните го рушат. Абид ага е демоничният майстор на злото, който с рушвети, закани, гняв и мъст, насилие и ангария, се опитва
да стори невъзможното. Не надмогва природните стихии – вълшебната
река приижда мътна и бясна и отнася всичко, не успява да се справи и с
човеците. Титаничният сблъсък между агата и Радисав от Унище ще се
разгърне на фона на митичните песни и слухове за приказни легенди:
черногорецът нарежда на гусла песента за цар Стефан, Презвитер Ми-
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хайло и сестра Кандосия; работниците от градчето пускат мълвата за
вила–бродница, зад която, скрити, те рушат скелето и не дават да се вдигне мост над Дрина. Вярата е градеж – градежът е вяра. Мълвата за Стоя
и Остоя, родени от девата (малоумната девойка сирота Илинка) карат
Абид ага да повярва в езическата легенда и той, правоверният, грях ще
стори. Легендата за вграждането носи изначално усещането за съмнение и грях: така и между хората „непрекъснато се плетяха и вълнуваха
неразбираеми чувства на омраза, отвращение, страх и недоверие…, надумани от шейтана“ (IA/MD: 31). Защото жертвата иска след себе си нова
и нова жертва.
Поредица от вграждания и жертви, съмнения, предателства и клетви очакват бъдещия мост. Жив набит на кол, Радисав ще умира с дни,
изправен там, като че взидан на моста, зловеща статуя на дързостта. И
всички очакват предусетения край на „тоя чуден човек, който се рее над
водата, сякаш застанал за скок“ (IA/MD: 46). Цялата история на Радисав е обвита в легендата. Такова е и своеобразното разпятие – побиване на тялото му, застинало като истукан паметник на моста (алюзия с
вграждането), такива са и тайното му погребение, и мълвата за неговото
великомъченичество, и полудяването на предателя Плевляк. „Жените
приказваха, че погребали мъртвото тяло на нещастния Радисав под Буткови скали и че нощем от небето падала силна светлина над неговия
гроб: хиляди запалени свещи, които пламтят и трептят в дълга редица от
небето до земята“ (IA/MD: 54). В историята на Радисав ще добавим поредната интерлитературна комуникация на Андрич с Йовков: проявена
конкретно в мотива за спуснатите от небето запалени свещи от разказа „На Игликина поляна“, но и в последвалото развитие на романовия
сюжет на „Мостът на Дрина“ – с онези Йовкови чудаци, познати ни от
„Последна радост“, „Другоселец“, „Серафим“. Такива Андричеви типажи
са пияницата несретник Чоркан, но и множеството безделници, фантазьори, страдащи от нещастна любов. Такава е красивата Фата, която се
хвърля от моста в деня на сватбата си (аналогиите с Женда, Божура и
Тиха от Йовковите „Старопланински легенди“ са прозрачни); а образът
на хотелиерката Лотика е абсолютната реплика на Сарандовица от Антимовския хан.
След смъртта на Радисав строежът продължава под господарството на Мисир Баба и майстор Антоний от Далмация, а християните
продължават да таят „потайни мисли“ и да пожелават неуспех на начинанието. Злите помисли привличат злото, следващата вградена в моста
жертва е затиснатият от каменен блок млад чернокож мъж от Улцине,
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когото цялото градче пожалва. Втори арапин оставя тялото си в градежа.
Чуждата жертва се оказва по-ценна от своята. Тогава духовете на моста
се успокояват, хората празнуват с хорà и песни, с пищни гощавки и е
нужно само ново чудо, което отново да привлече вниманието им. Някак
неусетно градчето свиква да бъде център на мирозданието. През него
преминава важен път с кервани, около моста се съграждат кервансарай
и хан, а паметна плоча, в чест на справедливия мъдър везир, благодарение на когото завършват моста, остава да удостоверява истината. И
изговорените проклятия се превръщат в благословии. Малко след това
поредната, най-скъпа жертва на вграждането в стените на моста ще стане и самият паша Мехмед Соколович, убит от наемник дервиш. Себапът
от него обаче вече е многократно сторен.
Първите стотина години изминават почти като сън в романа епос
на Иво Андрич. Като в сън преминават наводнения, бунтове, войни –
мостът е границата между светове, територии и време. Мостът осъществява еквивалентните връзки, той е аналогията между своето и чуждото.
Тази градивна балканска философия има своите еманации – обикновено
в легендите и в народните песни. Ето една от множеството, изпети в романа: „Когато Али бей – млади бей се биеше/ девойка му байрак носеше-/
Когато Георги – млади бей се биеше,/ девойка му байрак носеше“ (IA/MD:
85). От двете страни на границата, на моста между вери и култури, животът протича по еднаква логика. Едни и същи са и героите ни, и имената
на пътищата, и атрибутите ни, и названията на каузите ни, и развръзките
на съдбите ни. (Сама се налага аналогията между името на героя Гьорг и
Байрактарския път на бèсата от Кадаревия разказ, с който започнахме.)
В тази велика и чудна борба между вери и народи, отбелязва Андрич, а
всъщност за себенамиране в уредбата на света, „противниците си отнемаха… жени, коне и оръжие, но и песни“. А и „много стихове по тоя начин минаха от едни у други като скъпоценна плячка“ (IA/MD: 86). А щом
песните и легендите ни са общи, общи ще са и каузата ни, и себапът ни.
В пъстрия балкански свят, оказва се, чужди всъщност няма. Срещу
поп Никола седи Ибрахим молла и двамата разговарят, раздават мъдри
съвети по равно, „като двама души, които носят на душата си всички
живи двуноги в градчето, единият – тия, дето се кръстят, а другият –
ония, дето се кланят“ (IA/MD: 13). В края на ХVII век из Босна се пее,
шепне и говори за „Маджарско, което турската войска след стогодишна
окупация бе почнала да оставя“ (IA/MD: 68). Погледът от Балканите е насочен натам с надежда, че има край теглото, сигурно и затова Маджарско
дълго време се мисли като част от територията и духа на полуострова,
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титулува се като балканско място (Goldsworthy 2004). Носи се мълвата
на времето и отлитащите десетилетия, че границите на империята оттук
насетне непрестанно ще се променят. Интересно е, че те винаги се очертават от водна межда: река Лим, Дрина, а дори „казват, че няма да мине и
един човешки живот, и границата ще отиде чак на Карадениз, на петнайсет дни път оттук“ (IA/MD: 93). Времето се измерва според митичната
хроникална логика на цикъла, на геометрията на култовото разчертаване на сакралното пространство на своето. При Андрич това се случва посредством родните реки – те са пътищата, а морето е далечната граница
на чуждостта. Моментално се поражда аналогията с Яворовия кървав
кръст, разчертал реките и моретата на целия полуостров, амбициозно
усвоен „от Дунав до Егея бял/ и от Албанската пустиня до Черноморските води“. (Любопитно е дали някой някога повече дръзва да нарече
някъде Албания „пустиня“?)
С оттеглянето на турците от Маджарско обаче запада кервансараят
на Вишеград, който Дауд ходжа се опитва да спаси – отново за себап, за
градчето, за пътя и за хората. Сам плеви бурена и поправя счупените керемиди на покрива му. Там един ден го настига и смъртта. Срещу нея не
въстават нито времето, нито славата на великия везир, нито съдът на историята. Преждевременно запуснат, се руши и Каменният хан, но „мостът си остана същият и непроменен, свързваше раздалечените брегове…
както в първия ден“ (IA/MD: 70). Сам той е свят, населен с живот, птици
вият гнезда в сводовете му, тънки стръкове трева растат между камъните и в хоросана му. И само циклите на голямото прииждане на реката и
наводненията на градчето променят хода на времето. Водата е течащото
време, наводненията са приказната хала, мостът е короната на вечността, константата, очевидецът, дъгата над всевиждащото божие око. Но същинският човешки живот все пак е в покоя, човешкото съзнание някак
априори е склонно да не помни злото. Така поне мислят вишеградчани.
Животът на моста продължава в полумитичния унес на сказанието
и песента за Фата Авдиагова (лайтмотив, който ще отзвучава до самия
финал на романа): красавицата неродена мома, за която достоен жених
няма; за която приживе песен запяват и някак естествено съдбата я повлича в своята необикновеност, а животът ѝ се превръща в песен и приказка. Не става ясно кого чака и на кого се надява прекрасната Фата, но
и на Наил бей, сина на Мустай бей от Назуки, жена тя няма да стане. Посред сватбената процесия тя стъпва на капията и скача от моста в реката.
Суицидният балкански комплекс оживява в Андричевия разказ, паралелно с Йовковия „През чумавото“ (въпреки че любовната кауза на Тиха
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на финала е разкрита, ясно е, че тя умира за любовта си). Каузата на Фата
се съдържа в свободния избор на личността: няма да го бъде Вели Луг в
Назуки да слезе. Но и в неизказания колективен избор никога да не бъде
преодоляна границата на гордостта в отказа да бъде преминат мостът.
Започва австро-унгарската война с империята и мостът „вече не
свързва двата бряга, а всеки трябва да остане довеки на тая страна, на
която се е намерил в тоя миг“ (IA/MD: 124). Екзистенциална драма, разпознаваема в Йовковия разказ „Вълкадин говори с бога“. Идването на
новата власт налага нови цивилизационни порядки. Смеховете и свободните разговори (на неразбираем език) между мъже и жени се превръщат
в ежедневие. В тези нови времена се разиграва и една от най-интересните
сцени в хана на Устамуич. Става дума за залога на карти, всъщност залог
на имотите и душата на Милан Гласинчанин с чужденеца. „Отуз бир“ е
съдбовната реплика на чужденеца – един балкански Мефистофел, поставил на изпитание хазартната страст във фаустовското предизвикателство, което преживява Милан. Въпреки това никой сериозно „не вярва,
че дяволът играе отуз бир и извежда из капията оня, когото иска да погуби“ (IA/MD: 154). Балканският човек е кълбо от страсти и противоречия,
конфликти и двубои – н а първо място със себе си. Той е едновременно
скептичен, хазартен и суеверен; премного привързан към своето и вярва, че всички нишки на съдбата се заплитат в собствената му територия,
че съдбата и „нейната нишка тръгва от капията“. Накрая с щедър жест
чужденецът възвръща живота на смелчагата грешник, дръзнал да играе
на хазарт с живота, да „играе със свое и чуждо, със самия себе си и всичко около себе си“ (IA/MD: 152). Милан не се хвърля от капията в реката,
облогът му е опростен, той преболедува своята страст и падението си и
продължава живота си, преждевременно остарял и помъдрял.
Съдбата заплита своите пътища на Моста, подобно на водните
вили, които оплитат в косите си ревниво всичко, докоснало се до реката. Заради своята наивност Федун щрайфкорът ще заплати с живота си
страстта по красивото туркинче с цветната шамия, което се оказва коварната шпионка Еленка, превела по моста опасния Яков. И тази история започва с несторен грях и завършва със самоубийство, и в нея има
състрадание и вяра, по-силна от предразсъдъка. Поп Никола също върши грях, като опява и погребва един униат, „чувствителният младеж със
зла съдба, заплатил с живота си няколкото пролетни мига на непредпазливост и унес на капията“ (IA/MD: 174).
Животът на моста и градчето продължава по старому, въпреки че
никой от младите вече не помни турските времена; а „сприхавият маджа-

Балканските литературни мостове и (не)познатият път към другия

125

рин или надменният поляк“, които отначало се докосват като „капка зехтин във вода“, вече седят с часове заедно на капията, пушат „с дебел кехлибарен цигарлък като истински вишеградчани“ и разговарят (IA/MD:
179). Към тях ще се присъденият и галицийските евреи ешкенази, които
се заселват покрай испанските сефаради тук. Ще се вдигне Цалеровият
хотел, където ще властва красивата Лотика, „вдовица със свободен език
и мъжка решителност“. Описанието ѝ съвпада с онзи модел на женската
балканска хубост, който следват и Й. Йовков, и Д. Талев, и Е. Станев, и Д.
Димов: „стройна, пълна, с матовобяла кожа, черни коси и огнени очи,…
разговаряше сладко, смело, духовито, остро, ласкаво, успокоително, със
сипкав нервен глас, преминаващ в дълбоко и разнежено гугукане“ (IA/
MD: 183). В поредицата аналогични образи на Лотика можем да подредим трите Сарандовици, Ния, Елисавета, Ирина, броят им е неважен, същественото е вписано в реликтите на женската хубост и нравствено-естетическия императив според балканският етно-психо-географски вкус. В
аналогиите между женските образи на Андрич и образите от българската
литература се таят и темата за страстта, и Едиповият мотив за вечната
тегоба и страст по майчинството (осъществено или не) в комплекса на
властната майчинска и женска сила. Лотика е бляскавото, но студено видение на анимата, жената еврейка с две (дори три – еврейско, християнско, ислямско) лица, вездесъщата сила и мъдрост. Най-неважното в случая е, че тя е друговерка. Всички се отъждествяват с нейната безпричинна
грижа и любов – и пияницата Еюб, и Газда Павле Ранкович, и неосъщественият ѝ годеник Али бей Пашич, и нещастно влюбеният в акробатката
от пътуващия цирк Чоркан. „За всекиго Лотика намира подходяща дума,
щедра усмивка,… ням поглед, пълен с разбиране“ (IA/MD: 189). Аналогиите в този смисъл с екзотичния образ на странната, смела жена, в чиято
душа страдащият мъж открива съпричастие и любов, отново се пораждат
в посока на текста на Йовков. Подобно на Чоркан и учителят Палазов
открива любовта и състраданието в лицето на фаталната руса красавица
и циркова ездачка Елиза Шмит („Частният учител“) и тръгва с нейната натоварена кола след пътуващия цирк. В очите на чуждата той разпознава
собствената майчина болка: „…отвореният прозорец беше от стаята на
госпожица Шмит. Едната от тия бели ръце се подигна и повика Палазова…, но сега той не можеше и да си помисли, че отива на някакво тайно
свиждане. Душата му гореше от болка и все му се струваше, че си отива
дома и срещу него са насочени загрижените очи на майка му. (…) Той
грабна ръката, която го милваше и започна да го целува … нещо топло
падна на ръката ѝ и разбра, че това е сълза…“ (YY/CH: 353) Тотален ан-
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типод на състрадателната Елиза пък е Етелка – жестоката въжеиграчка от
пътуващия цирк на Андричевия ранен разказ „Цирк“.
Историята на Чоркан обаче е далеч от мелодрамата – тя е една от
тези истории, побрани в епоса на Андрич, които явно съперничат на
класическите разкази от „1001 нощ“. Влюбен в красивата Паша, той ще
се размине със своята любов, защото мъдростта на патриархалния колектив понякога е по-силна от индивидуалната дързост и логиката на
чистата любов. Хаджи Омер ще получи младата Паша, тя ще намери утеха в благородната мъдрост и грижа на „старата хаджийка“, възрастната
бездетна съпруга на Омер, и двете ще заживеят с потомството на бея
като майка и дъщеря. Чоркан няма да послуша мъдрия съвет на Мех ага
Сарач: „Убий се, Чоркане“. Балканската виталност надмогва и законите
на здравия разум, но и на неразумната гордост. В своята безумна любов
и смелост той ще се вживее в предишната си страст по акробатката и
вместо във вълните на Дрина ще затанцува по хлъзгавата, каменна тясна
ограда на познатия мост. Играейки в екстаз, той символично ще измине
вишеградския път към Стамбул и царствената Бурса. „Когато стигна до
края, скочи на пътя и погледна смутено наоколо си, учуден, че всичко е
свършило пак на твърдия и добре познат вишеградски път. … подскачайки, преобразен и лек, смело и радостно, като носен от магия, ходи
там, гдето е забранено и гдето никой не минава“ (IA/MD: 206). Историята
на Чоркан е сбъднатият сън на балканския човек за вечното заминаване
и завръщане. За преодоляването на забранените граници, през които никой не преминава. Мостът е дързостта на балканския човек.
Историята на моста над Дрина бележи смяната на вековете. Разделен на османско и австрийско време, календарът на моста констатира
важни събития, сред които попада и убийството на императрица Сиси.
То хвърля хърватина майстор Перо в непосилна скръб, всички го отъждествяват с убиеца Лукиани и той ще изкупва световните вини. Настъпва 1900 година и това е началото на третото летоброене за моста, когато
младите австрийски инженери се заемат с неговото преустройство. Секва
движението на капията, мостът е оплетен в скели, а градчето – във водопроводни тръби („знамение за незнайното зло“); започва и строежът на
източната железница –теснолинейка. Светът притаява дъх в очакване на
нова жертва. Защото в старите книги на Ибрахим молла е казано, че е „голям грях да се закача жива вода, да се отбива или променя течението ѝ“.
Максима, която не важи за истински чуждите: “Швабата не се признава за
жив, докато не чука и не чопли нещо. В окото биха бръкнали! Земята биха
обърнали ако можеха!“ (IA/MD: 215). Западът е толкова чужд на Изтока.
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Мостът преживява болезнено голямата история; а тя е история на
пъстротата и полифонията: „навсякъде грамофони стържат… турски
маршове, сръбски родолюбиви песни или арии от виенски оперети…,
шум, блясък и движение…“ (IA/MD: 236). Неговата роля на средищен
път на империите постепенно отпада, заглъхват кираджийските коне и
коларските песни, започва да обраства с мъх и трева камъкът, начева неговото бавно умиране. Той обаче няма толкова лесно да се даде, макар да
вграждат в него експлозиви – поредното Вграждане, този път на Смъртта. „Бълнуваха за някакъв нов арапин, който е скрит в моста, препираха се какво е експлозив“ (IA/MD: 231), а знайно е, че е грях дори камък
от везирското творение да се откърти. Мостът ще устои: бял, облян от
слънчева светлина и прозирна зеленина, над неспокойната повърхност
на Дрина, като „чуден гердан от два цвята, които трептят на слънцето“
(IA/MD: 233). Тази колоритна картина на моста дъга очертава параболата на романовия разказ от самото му начало.
Започва войната и мостът, вече „откъснат и от Изтока, и от Запада,
оставен сам на себе си като изоставен кораб и изоставен молитвен мост“,
се отстранява от всекидневието на хората. Има обаче творения, непроменими в този свят, едно от тях е и той, видяно във вътрешния взор на великия везир от стари времена и осъществено от неговия строител: „мощен,
красив и траен, над всички промени“ (IA/MD: 239). Последната година от
хрониката на Моста на Дрина е 1914. Снаряди ще го обсипят, оставяйки
обаче само драскотини по снагата му; той остава да стои „бял, твърд и неуязвим“. Настъпва денят, който във въображението на стария Али ходжа
рисува „краят на света, съдният час“, в който „този лъжлив свят ще изгори
като едно мигване на окото, както гасне искра“ (IA/MD: 329). Мостът наподобява гигантско митично антропоморфно същество, смъртно ранено
от човешката лудост: „мостът беше прекъснат, седмият стълб липсваше,
между шестия и осмия зееше празнина,… нататък стоеше и стигаше до
другия бряг гладък, правилен, бял, какъвто бе вчера и открай време“ (IA/
MD: 331). Оцелява само капията (тур. kapı – „врата“). А има ли врата, която може да бъде отключена, има и брод, който може да бъде преминат.

Бèса, обричане, вграждане
Последната вградена душа в „Мостът на Дрина“ е Али ходжа. „На
стръмнината, която води за Мейдан, Али ходжа лежеше и издъхваше в
кратки потръпвания“ (IA/MD: 334). Тялото на моста оживява в телата на
вградените живи мъртъвци в него. Камъкът е обречен завинаги да оживява и да потръпва с импулса на живота.
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„Така както аз потръпвам в зида, тъй да потрепва и мостът след това“ –
гласи стара албанска легенда за вграждането. Това е и епиграфът към повестта „Мостът с трите свода“ на Исмаил Кадаре – уникална творба, която
интерпретира един от най-устойчивите балкански митове и осъществява
най-активната диалогична връзка с творбите за вграждането в балканските
литератури. Митът за Вграждането е разказан според албанските предания,
а посланието на епиграфа е нееднозначно. В него звучи и проклятието на
страдащата жертва, но и благословията да бъде жив градежът.
Кадаре говори за една друга Албания, различна от световете на
принцове, графове, херцози, просветени архиепископи. Това е „баладата
Албания“, която разказва и пее за непреодолимото тежнение към моста
и пътя като балкански метафори на средищността. Защото Кадаре като
балкански, но конкретно албански автор непрестанно настоява, че неговите светове са досами центъра на Европа. Пътят на неговия мост има
римско име и то е Виа Егнация7, това е връзката с Царския път на Дарий,
свързващ земите на Римската империя с Персия. Главният южен път през
Балканите, свързал Европа с Азия. Логиката на Кадаре е логиката на балканското самочувствие, нелишено от основания. Как може в този смисъл
Балканите да са провинция на Европа и цивилизациите? Пътят е ключов
концепт в албанската и в балканските литература именно заради това.
Мостът и крепостта/замъкът са другите два ключови концепта в
албанската култура. Те са въплътени в планинския дух, еквивалент са на
пресечения, труднодостъпен, проблематичен балкански терен и опаката
и чепата, упорито формирана от стереотипи и предразсъдъци, но и свободолюбива албанска душа. Мостът не е замък или крепост, той минава
през най-доброто, но и през най-лошото, той е и враг, но и приятел. В
новелите на Кадаре („Посърналият април“, „Нишата на позора“, „Мостът
с трите свода“, „Кой доведе Дорунтина“) дилемата между моста/пътя
и крепостта/замъка е толкова шокираща, защото всъщност е дилема
между човешки менталности (на движението и на уседналостта), а концептите са продължение един на друг. Мостът обаче, както и крепостта,
въплъщава и силата на индивида, и мощта на мита за самотния балкански човек, който е свикнал да се бори с живота и да оцелява поединично.
В новелата „Мостът с трите свода“ монахът Гьон, син на Гьорг Укцама записва хрониката на моста над река Зла вода8, опръскан с кръв,
7 На

лат. – Via Egnatia, на гръцки – Εγνατία Οδός, Егнатия Одос.
си да се помисли и върху симптоматичните топоними на реки на Балканите. Нерядко те носят ритуалното удоволствие от дефинирането на злото, прокобата,
има някакъв странен мазохизъм в подобна балканска наслада: Зла вода, Луда Камчия,
Поройна, Крива, Проклетия и т.н. За морето е ясно – то е Черно.
8 Струва
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описан в лъжи и легенди. Понеже керваните и керванджиите се носят по
„обширната балканска земя“ и на „единадесет езика“ разказват бивалици
и небивалици „за жертвоприношението, което уж направили в устоите
на моста“ (IK/M: 7), монахът хронописец е длъжен да осветли истината.
Жертва, принесена на русалките, или най-обикновено престъпление е
човешката смърт в устоите на моста? Страхът от смъртта или ужасът от
пълзящата „черна сянка на гората от минарета“ ще надделее тук, в тази
история? А тя започва в далечната 1377 г., когато един непознат дрипльо
потъва, поразен от епилептичен припадък в кафявите разбунени води на
реката. Епилепсията е болестта на боговете, „пророческа болест“ и тази
„поличба от небето“ ще предначертае съдбата на хора и пътници по „пътя
на солта“ – това е бродът при Зла вода. Водата е взела достатъчно жертви вече, но тази поредна жертва не е само жертва, а знак, защото гърчовете на нещастника “се споразумяват“ с гърчовете на водата. Тялото
му потръпва, подобно на мост, по който преминават много коли. Това
означава, че тук трябва да се построи мост, при това каменен, първият
такъв вечен мост в Арбърия. „Най-сетне на Зла вода, щяха да ѝ надянат
каменна юзда“. Градежът на мост като обяздване на божествения кон е
нова оркестрация на мотива за градежа. За гадателката на племето, старата Айкуна, строежът на моста предвещава злини – „това е гърбът на дявола, тежко и горко на онзи, който се осмели да се качи на него“ (IK/M: 15).
Пътят, който отвежда към новостроящия се мост, е древният западен път на Балканите Виа Егнация, сам забравил точно откога съществува. Оттам някога преминали кръстоносците, знак за тяхното присъствие
е легендата за „Хана на двамата Робертовци“ – Роберт Нормански и Роберт Фландърски. Този път помни рицарите йоанити и тевтонци, помни
славните войски на Фридрих Барбароса и опиянението на мечтата по
Йерусалим. Мрачните картини за рицарските времена възкръсват във
виденията на старата Айкуна, която разправя как зловещо проскърцвали железните доспехи на йерманите чужденци, а дъждът отмивал ръждата от тях, която капела като кръв по земята. Конниците на апокалипсиса някога са минали оттук, за да се завърнат към бленуваните бълнувани
пространства на Запада, на чуждостта–непостижимост. Екстраполацията между името „нормани“ и „йерм“-ани (алб. jerm – „трескаво бълнуване“) ражда алегорията за западните герои, рицарите, като че ли идещи от
отвъдното, бълнуващи нещо на своя неразбираем език. Тази очарователно-злокобна аналогия обозначава едно от лайтмотивните пристрастия в
творчеството на Кадаре – темата за завръщането на Мъртвия брат от
отвъдното.
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Подобно на пришълец от отвъдния, дяволски чужд свят е и непознатият новодошъл, рижият и луничав, мрачен и недружелюбен майстор
на мостове. Всички майстори на мостове са такива – чужди. Дълго той изписва неизвестни цифри и драскулици по листовете си, вади чудатите си
инструменти, мери и пресмята. Местните го посрещат с недоверие, Айкуна го кълне и заплашва с божието наказание. Той е човек вън от света,
вътре в себе си. И само малоумният Гялош успява да се сприятели с него и
безмълвно му помага. Суровият рижав майстор е като че обхванат от някакъв бяс: „бе готов със зъби да разкъса ръцете си, когато работата не му
спореше,… а рижата му глава сякаш изпускаше дяволски искри“ (IK/M:
23-27). Това е балканската обсесия на божествената лудост на майстора,
слуга едновременно и на Дявола, и на Бога. Сторвайки себап за хората, той
ще се намеси в дяволските дела, ще обърне божествения ред, ще укроти
водата. Във всеки строеж е кодирана някаква лудост, някаква неимоверна дързост, гордост и грях. Строителите „обезобразяват“ реката, която
заприличала на „премазан смок“, и само старата Айкуна я оплаква, както
се оплаква човек: „Кой уби реката,… кой я насече на парчета… Убиха те,
както си спеше, о, горкичката ми, завариха те безсилна и те направиха на
парчета, ой, ой…“ (IK/M: 28). Ще дойде ден и реката ще си отмъсти, с водата ще придойде и силата ѝ. И строителите бързат да поставят основите,
преди да е придошла Злата вода на есен (мъртвата вода). Предстои митичен двубой между юнака и халата – между майстора и водата.
Строежът започва с предистория, а в основата на всяко такова начинание винаги има и една любов. Мостът е заръчан оттам, откъдето надеждите са най-малки – от турската държава. Управителят на пограничната имперска област иска дъщерята на местния граф за сина си Абдулах.
По този повод се описва цялото родословно дърво на враждите и кавгите
на древните арбърийски благороднически потекла: на Беришите, Комните, Дукагините, Музаките, Топиите, Балшите, Кастриотите… А женитбите с тях за никого не са щастливи. И тази сватба ще бъде отказана. На
източните пришълци (османците) тук, в Арбърия, гледат с не по-малко
недоверие, отколкото на западните рицари. В гласа и походката, сънните
песни и езика на турците, подобен на бълнуване (поредното бълнуване на историята), албанците улавят потайната опасна „неискреност“ на
Изтока. В очите на чуждите блести алчността на завладяващия, който,
отминавайки, винаги отнася по нещо от нас.
Тежките талази на водата, подобно на неканените пришълци обаче
не успяват да съборят „каменния самар“, който вече е надянат на събуденото чудовище – реката. И тя донася ново знамение – труп на незнаен
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удавник, който изчезва под камъните на свода на средната подпора. Едва
тогава строежът тръгва с пълна сила. Жертвата на вграждането е дадена.
Появява се и друго знамение: бродещи дервиши, „едновременно навсякъде из Балканите пред прага на зимата“, съгледвачи на злата сила, съседната държава на неверниците. Одумки, свади, присмех и кавги, разноречия и диалекти разединяват съглашението между своите. Гуслари и
певци вечер в хана пеят и разказват за предизвестените нещастия, които
Зла вода готви на людете. Защото „русалките и водните духове никога
няма да забравят обидата“ (IK/M: 36), нанесена на реката. И чудото се
случва, чудо, от което настръхват косите на всички – без чук, длето и
лост една нощ средата на моста се оказва повредена. Някой тайно руши
творението. Поправките с хоросан и прясна вар превръщат моста в зловещ призрак, в „ранен крайник, превързан с парцали“ (IK/M: 40).
Историята на моста е поредица от разкази и легенди за дочуто и
преживяно. Новият аед на моста е странникът Брокхард, дошъл от Запад. Той разказва за Стогодишната война, за ослепените български Самуилови воини, той се превъплъщава в мусафир (пътник) или гост9. Това
е и оригиналното обяснение, дадено в новелата на Кадаре; дух, призрак,
обявявайки в недействителност чуждия тук, в този омагьосан иреален
свят. Но ако Брокхард разказва истински истории (а тук явно границата
между истинно и неистинно е заличена), монахът Гьон ще разкаже на
графския пратеник двете албански „прочути легенди, в които са вплетени животът и смъртта…: легендата за мъртвия Костандин, който се
вдигнал от гроба, за да доведе при майка си единствената си сестра Дорунтина, омъжена надалеч – балада за бèсата… И другата – не по-малко
трагична, която разказва за вграждането на една жена в темелите на някаква крепост… един вид жертвоприношение, което се прави в стената
на постройка… за да бъде здрава“ (IK/M: 51-52). И тази балада е свързана с бèсата на съдбовното обричане.
Новелите и романите на Кадаре са изключително автотекстуални и
самонаблюдателни; изцяло изтъкани от лайтмотивната повествователна
техника, те непрестанно предефинират няколко главни културологични
и философски тези на автора си. Една от тях е за балканското усвояване
на легендите, които живеят у всекиго от нас, така както, твърди героят
му, у всеки жив човек има по нещо мъртво и обратно – у всеки мъртвец
има и нетленност, и красота. Човекът се вгражда в легендата, а тя – в
9

Самият Кадаре го обяснява така: от (староангл. ghost – „дъх, дух, призрак“, използвано в християнската литература за предаване на лат. spiritus – „дух“).
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него. И вече преставаме да бъдем толкова сигурни кой е живият, но тленен, и кой – безсмъртният, нежив, трансцендентен пласт на текста. Тук
героите си разказват легендата за вграждането в няколкото нейни варианта, добре познати от балканския фолклор и нашироко интерпретирани от балканските литератури.
Кадаревата оркестрация на мотива за Вграждането все още не е започнала в същинския разказ на „Мостът с трите свода“. А акцентите ще
бъдат поставени и върху суицидния балкански комплекс, и върху темата
за свободния избор – доброволната жертва, и върху гордостта и възмездието, и върху ценността на индивида над ценността на колективния интерес, воля и памет. Кадаре обобщава: „истинската същност на легендата
е в идеята, че за всяко голямо начинание е нужно да се пожертва нещо“
(IK/M: 56). А всяко голямо начинание служи на всички. Жертвата обаче
винаги е твърде лична. Колективното жертвоприношение не е съпроводено от колективно, а от индивидуално страдание. И това е възвишената
идея въобще на легендарното. В българската литература в този смисъл
сред най-емблематичните творби за вграждането са „Зидари“ на П. Тодоров и „Изворът на Белоногата“ на П. Р. Славейков. Петко Тодоров обаче
разколебава нуждата от жертва в името на колективния идеал въобще,
защото индивидуалният избор е в пъти по-важен и значим. Петко Славейков пък настоява върху романтичната идея за любовната вярност, но
и жертва, която има смисъл за своите; за фаталната среща с другия (който като че ли единствен умее да види ценността на личната жертва в името на общността и постановява „изворът чешма да стане“; страданието
на индивида е егоистично, лично страдание), за гордостта, честолюбието
и възмездието.
Вградената жертва според фолклорната логика е най-скъпата, найобичаната, най-личната. В „Мостът с трите свода“ жертвата е доброволна – Мураш Зенебиша е вграден под втория свод, в центъра на моста, на
проекта на мирозданието. Гьон си задава въпроса за смисъла и технологията на доброволната жертва: та Мураш е сред простите хора найскромният, и ръстът му и животът му са от най-обикновените. Та нали
жертвата е избраничество? А какво е жертвата? Желанието да бъдеш
вожд, да ти издигнат паметник? „Между него и нас стоеше преданието“,
заключава той. „Наистина беше там, изпръскан с вар, бял като маска,
виждаше се лицето му, шията и част от гърдите. Тялото му, ръцете и краката се губеха в зида. … изглеждаше като врастнал в камъка“ (IK/M: 66).
Бялата вар, с която пръскат мъртвото тяло, потича като млякото от гръдта на вградената майка от легендата. Албанският литературен вариант

Балканските литературни мостове и (не)познатият път към другия

133

тук настоява за силата на съзнателния избор, за дадената саможертва от
мъжа, бащата. Получава се една безкрайно интересна гротесково-величава контаминация – той е невестата, която се венчава със смъртта, а стичащата се по него вар напомня на сватбено було. Той е симптоматичният
контрапункт на вградената невеста – той е вграденият жених. Новелата
рисува като в древна епическа поема своеобразната скулптурна композиция, напомняща живата картина на мъртвия страдалец и скърбящите
живи мъртъвци, сред които е и съпругата с кърмаче на гърдите. Сред
ужасената публика е и самият Гьон, а тълпата потъва в догадки и слухове: говори се, че Мураш е незнайният рушител на моста и всъщност става дума не за саможертва, а за убийство. Образният паралелизъм между
символната реалност и натуралистичната картина (аналогиите между
живата кърмачка и мъртвия ѝ съпруг, варта и млякото) отвежда отново
към паралелното четене на литературните интерпретации на легендата
за вграждането. Оказва се, че албанският вариант, за разлика от българския, е „мъжкият“ вариант на тази легенда.
Впрочем самият Джеймс Фрейзър, без директно да описва митове
и обреди, свързани с Вграждането, разказва в „Златната клонка“ за ритуали, тясно обвързани с анимизма и търсещи пряка връзка между душата на мъжа и камъка. Например ако гръмотевица удари камъка, който притежава човешката душа, самият човек умира. Фрейзър разказва
историята за онзи древен астроном, който „уведомил Роман Лакапин,
че животът на българския цар е свързан с някаква колона в Константинопол и ако се махне капителът на колоната, Симеон незабавно ще
умре.“ Така и станало – когато разбрал, че са махнали капитела, „Симеон
тозчас умрял от сърце“ (Frаzеr 1984: 841). Следователно възможен е и
реципрочният вариант на нарочното оживяване на камъка – чрез вграждане на мъжка душа в него. Полагането на живо върху мъртво тук се
осъществява в духа на Аристотелевия метафоричен принцип – вече в
метонимична проекция. В българските фолклорнопесенни и легендарни
варианти обаче не се открива такъв „мъжки“ вариант на мита – вграждане на мъж в темелите на сграда, чешма или мост. Защо? По-жестоки
ли сме, та искаме непременно слаба жертва – жена, дете, невинна душа?
Вината за смъртта на Зенебиша съвсем по балкански е хвърлена
върху чужденците. Строителите на моста „идеха от запад и изток“, „от
моретата и от степите, но всички донесоха със себе си злодеяния“, заключава Гьон. „Отначало никой от нас не се замисли какво носят със себе си
тия пришълци… Поемайки в пресметливите си ръце нашата легенда, те
я пригодиха според своя вкус. Премахнаха дълбоката ѝ възвишена исти-
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на и на нейно място вмъкнаха най-обикновена измама“ (IK/M: 71). Съвсем в духа на повествованията на Кадаре и тази история се раздвоява
в жанрово-поетическите си търсения между романтическата (направо
готическа) мистика и магическия реализъм, от една страна, и криминалния съспенс или битовата интрига, от друга. Възникват догадки дали
Зенебиша сам доброволно се е принесъл в жертва, или го е сторил заради паричното обезщетение за семейството си? А може и да са го убили?
Тъкмо Гьон вече е разказал тази легенда и тя подробно е била коментирана със западния пратеник при графа. Продукт на конспирация и всеобщ заговор е може би дадената жертва, та тя дори не е дадена, а взета.
Враждебният чужд свят ще ни употреби и унищожи – това е един от
параноичните страхове и комплекси на балканския човек. Ще ни вземат
легендите, ще ни отнемат душите, ще ни вградят в своя мост, в своята кауза, в своята култура, в своя език, лишавайки ни от избор. Така мостът се
превръща в нееднозначен символ на жизнено необходимата, но и опасна
комуникация с другия; на пътя към неизвестното.
Няколко дни преди окончателното завършване на строежа един
от помощниците на конструктора на моста се разболява от невярна болест. Проклятията на старата Айкуна започват да се сбъдват – всички
ще бъдат погребани и вградени в този дяволски мост. Въпреки това
той е завършен и няма по-приказно, по-изумително творение от него.
„Беше красив като приказно видение. Каменните жилки сякаш всмукваха и изпускаха светлината на порите на живо тяло. (…) Прехласнати
от гледката…, хората… съзерцаваха тази греховна красота… това чудо
от камък“ (IK/M: 78). Мостът се опитва „да се споразумее“ с водата. А
строителите пришълци, почувствали вече своята излишност, започват да стягат керваните си за път. И се случва чудото – пришълците си
тръгват, но, отнасяйки по нещо от нас, са оставили на завладените земи
своя себап. След тях се усеща някаква празнина, пустош, липса. Старите
проклятия и легенди трудно могат да бъдат превъзмогнати, а образите
и картините в тях са като стереотипите, здраво насадени в умовете ни.
Мостът е прокълнат никой да не минава по него. Ще мине време, ще
се престраши първо един самотен вълк, после овчар ще отбие стадото
си оттам, след това черен катран-керван (поличба за идващата напаст
войната) и фамилията на Балтаите, начело с черния им вол (един познат
вече от „Посърналият април“ лайтмотивен образ). Накрая оттам ще
мине и кървавият конник на Апокалипсиса – раненият османски воин.
Мостовете и крепостите на свещената Арбърия предстои да обезлюдяват и опустяват.
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Венециански монах донася злата вест от един друг мост, от една
капия пред морето – морската крепост Вльора е паднала. Жителите на
градчето научават това с очите и ушите си – на Моста умира ранен един
османски вестоносец, а местните за пръв път виждат пролята турска
кръв, те преживяват този момент ритуално, като знамение на историята.
Османците завладяват Арбърия. „Това беше голямата врата, която османците отваряха пред лицето на Европа. На арбърийската земя се падна участта да се озове на историческия кръстопът между Запада и Изтока. Извърнеш ли глава на Запад…, ще видиш кръв, извърнеш ли глава на
Изток, ще видиш как кръвта е обагрила целия хоризонт“ (IK/M: 87). И
ще се окаже, че подобно на Зенебиша и Арбърия избира доброволно-користно своята участ – да бъде вградена в темелите на моста и крепостта
Европа. Новелата завършва с отчаяния вопъл на хроникьора летописец
Гьон, син на Гьорг Укцама: „Ти, моя Арбърия, която си толкова красива,
как ще се превърнеш в азиатска земя!“ (IK/M: 98). И с идеята за голямата смърт, която не ще ни сполети, защото е възпряна от малките лични
смърти, кръжащи около нас, отнасящи хора, градове и мостове, знатни
родове, недостатъчно достойни да опазят родната земя. За нуждата от
раждането на новия вожд, на юнака балкански става дума на финала на
тази новела. За „рачешкия ход на времето“ и заклинанието на писаното
слово на „хрониките, за които може и с глава да се заплаща“ (IK/M: 98).
За каузата и проклятието на моста – връзката ни със света, в името на
любовта към „людете наши“ завършва Кадаревата новела. Всички балканци са съперници за кръстопътя между Запада и Изтока. Те са жертвите и героите на мостовете на историята и на спрялото, циклично митологично време. Затова толкова им импонира легендата за вграждането.

Грехът и светостта на самовграждането
Българските варианти на мита за Вграждането М. Арнаудов разполага в проекта на славянските митологично-анимистичните практики. Пазителят на водите трябва да бъде омилостивен с някакъв курбан,
жертва (понякога животинска, но често и едновременно – човешка).
Това, казва той, е по-скоро „магическо създаване на таласъм“, като се
вгражда тялото или сянката на невинна жертва (което довежда до невярна болест) в темелите на строеж. Вграденият оставя без сянка, а това
означава без душа (според Д. Маринов), и умира. Най-често на Балканите жертвата е иноверец, дете или невинно създание (В. Караджич, Е. Каранов, Д. Маринов, И. Басанович и др.): „Комуто е взета сянката, умира
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до година, а градежът остава вечен, като моста на Дрина“ (цит. по Arnaudov 1972: 291). На Балканите вземат мярка на сянката с дървен прът,
а в Румъния с тръстика, тогава човек умира за четирийсет дни. Там има
дори такъв занаят – търговец на сенки (вж. Arnaudov 1972: 201). Понякога е достатъчно само да се хвърли камък по сянката на жертвата, за
да бъде човек обречен. Арнаудов обобщава песенните варианти и мотивите в своите Студии, но и в сборника „Митически песни“, съставен от
него. Той отбелязва, че в редки случаи (напр. в гюмюрджинския вариант) невястата Хубава Стана върви самоотвержено към смъртта или пък
(в Дойранската версия) Манолица се смее, докато я вграждат (Arnaudov
1972: 221-323).
Общите места в прегледа на българските варианти на мита се свеждат до няколко мотива:
– Майсторът (Манол, Маноил, Митре, Марко, Данаил, Стойно, Павел, Павли, Милен) взема съзнателно решение да стори жертва
своята невяста (Струмна, Манолица, Петкана, Иленка, Марковица, Ганка, Тодорка, Маринка, Рада, Янка, Стана, Миленка);
– Невястата тръгва към смъртта поради незнание, преодоляла непосилно количество свършена работа – защото тя е най-личната,
най-работната (обикновено е най-малката снаха в семейството);
– Жертвата е обречена или е резултат от облог, всички майстори
издават тайната и отклоняват съпругите си от жребия, само честният майстор не го прави (в изключителни случаи прави тайни
знаци на булчето си, за да го отклони от пътя, но не успява);
– Невястата е вградена в темела – отначало се смее, не вярвайки
какво ще ѝ се случи, после моли, накрая плаче и проклина (мостът да се тресе, подобно на нейната снага; или пък проклина пашата, дал пари за моста, и т.н.);
– Последният измолен компромис е да оставят ръцете и гърдите ѝ
свободни, за да кърми детето си;
– След смъртта ѝ дълго се чуват стенанията и въздишките ѝ, а там,
където е била млечната ѝ гърда, от моста потича мляко или чудодеен извор.
Значително по-камерно и одомашнено звучи аранжировката на мотива за вграждането в нейния български модерен литературен вариант
в новелата „Росенският каменен мост“ на Ангел Каралийчев. Впрочем
това е една от множеството литературни обработки на мита за вграждането, развълнувал автори като Гьоте, Хайне, Караджич и др. Българските литературни вариации на „мотива за вградена невеста“ (Arnaudov
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1972: 438-452) принадлежат на автори като Ц. Гинчев, П. Р. Славейков, П.
Иванов, Н. Юрданов, А. Карима, П. Ю. Тодоров. Единствено у Ц. Гинчев
(„Две тополи или неожидана среща“, 1872), който иначе „отмества центъра на сюжетната драма от вграждането“, фигурира мотивът за вградения момък дюлгерин. След Гинчев Славейков ознаменува балканската
устойчивост на мотива в безсмъртната си поема „Изворът на Белоногата“
(1873) – той въвежда образа на ведата самовила. П. Тодоров („Зидари“) и
А. Карима („Янин извор“) радикално преработват мотива. Дончо от „Зидари“ въплъщава така характерния балкански суициден комплекс – той
се обесва, защото съвестта на предателя (на Радината и Христовата любов) не го оставя на мира. Може да се заключи, че това е и жестовият
знак на самовграждането – по-траен ще е темелът (в случая не на мост, а
на храм), когато греховете на съвестта бъдат изкупени, а самоубийството
в този смисъл се превърне в изкупление и в ритуална жертва едновременно. Тук обаче присъства темата за избежността на злото – и грехът, и
изкуплението са продукт на индивидуалната воля и избор. При Карима
има доработка на темата за гузната съвест – след сторването на жертвата
майсторите ще се спуснат към темелите на моста и ще разровят камъните, за „да пуснат душата на Яна“; тогава бликва аязмото, чудният извор.
Авторката ще доработи този сюжет в един свой следващ текст – „Майстор
Манол“, където Вграждането е преплетено с мита за Вавилонската кула и
Икар. Манол е вградил своето либе Петкана в основите на Тунджанския
мост. Когато издига минаретата на прочутата джамия Селимие в Одрин,
той се възгордява и литва от върха със саморъчно направени криле, защото решава, че е равен на Бога. От суеверието, твърди Арнаудов, писателката стига до темата за богоборчеството. А, ще добавим ние, в еклектиката от образи и митове в тази творба ще уловим бродещи балкански
митове и сюжети, познати ни от историята, фолклора и мита (Дедал и
Икар, Манол, Мимар Синан). Но и тук, в своя извънреден вариант, митът
фигурира с трактовката си за самовграждането, за себежертвата.
У Каралийчев легендата оживява в литературния сюжет в нейния
възможно най-мек вариант: вграждане на сянка на невинна, но избрана
жертва. Много къс е пътят обаче от жертвоприношението до самопогубването, видяно като изчистване на съвестта от греха – път от угризението и страданието до изкуплението. Но грехът тук е лишен от възможности за избор, тук темата е за неизбежността на злото. Каралийчев
ще съедини няколко мотива: вградена невеста и балада за мъртвия (в
случая мъртвата годеница), за скъпия дух, завърнал се от отвъдното, за
да прибере своя(та) любим(а). Измерването и вграждането на сянката
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ще бъде съпроводено с повика на мъртвата към майстора и ще се окаже,
че той сам себе си е вградил в темелите на моста.
Сянката – твърди Фрейзър, – или още отражението, се смята за еквивалент на душата на човека и е жизненоважна частица от него. Вярва
се, че ако сянката или отражението бъдат прободени (или замерени с
камък), човекът ще пострада. А намаляването на сянката е реципрочно
със спада на жизнените сили, с отнемането на енергия. Съответно – измерването и вграждането на сянката е такова нанасяне на фатална вреда (Frazer 1984: 244-248). Каралийчев очевидно контаминира мотиви от
песните за майстор Манол и други митични вариации – Милка е скъпата жертва, която обаче не му е невеста, а се превръща в самодива. В
самодивския фолклор е възможно и реалното участие на самодивата в
сюжета на градежа – самата тя строи кула и вгражда (или разболява)
моми, ергени или дребни дечица. Милка е едновременно вградената любима и самодивата, превърната в „таласъм“. Тя е и жертвата, и музата на
майстора, но и ведата, санкцията. Тя ще догради моста, като сама вгради
душата на майстора. Тя му шие бяла риза с червен конец и го привързва
към себе си, обрича го. Това е самодивската риза на нейната сила. След
пророческия сън той ще стори жертвата, а тя ще му се явява в образа на
гола самодива с тъмни очи и дълги, разпуснати коси, ще го зове при себе
си, в отвъдното.
Жертвата на младия Манол ще бъде оплакана от неговата майка, а
в делото му се четат и алтруизмът, и користта, и светостта на жертвата.
Историята е вписана в митологичния цикъл на „седемте години“ странстване по чужди земи, по градежи (божественият майстор се подготвя за делото); следват съдбовното предизвикателство на невъзможния
строеж, облогът, любовната жертва и „три години“ болест и страдание,
в които на него вече „не му е мъчно за света“. Младият майстор смело
ще излезе срещу реката: „да я надвие“, „колан от камък да ѝ запаше“ и
да я укроти „като млада невяста“ (АК/R: 7-17). Отказвайки се от своята собствена любов, той се венчава с реката и смъртта. И не майчина, а
бащина е тук клетвата завет да бъде построен мост: „Чувай, Маноле, аз
не можах да смогна, ти ще го направиш. Ей тука. Да кацне на двата бряга, да свърже двата свята. Там, отсреща, расте хлябът на хората. Дай им
мост – да минат и да си го приберат. Запомни хубаво – тука е най-сгодното място. Голям камен мост, с четири свода да бъде. Повикай майстори
от Тракия, камъни да дялат. Ще събереш селяните на помощ и от нищо
страх да нямаш. Ще те помнят, докле свят светува. По-голямо добро не
може“ (АК/R: 10).
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Мостът напомня на божествената птица на щастието, която
ще кацне на двата бряга, за да събере разделените светове, да възстанови плодородието и живота, да върне надеждата. Във въображението си
младият майстор ще види моста такъв, какъвто по-сетне ще го стори:
„Като обръч, прегърнал реката. А тя, хитрата жълта пепелянка, се промъква под него, извива се, протяга пламнал стан и се втурва свободна и
луда надолу към сините хълмове. И чух как ѝ затрополя голяма тежка
кола, забумтяха глухо ритлите и заклатиха глави витороги делиормански
биволи.“ (АК/R: 11). Родният сюжет ще бъде застигнат от усвоения вече
балкански мотив, прозвучал нееднократно в разказа на Кадаре – черният
бивол минава съдбовния път на бèсата. Но бащината клетва застига младия майстор изначално: „да вградиш в него сянката на най-милото си“.
Манол е изправен пред съдбовен избор коя да избере – Милка (момата)
или Росица (реката). Самият той, майсторът, е мостът, който трябва да
ги укроти, обладае, но и пожертва. Пророческият сън, в който сънува
белия орел, пуснат от баща му, ще се материализира в ужаса на идния му
ден и той вижда орела, кацнал в двора, на Милкиния орех. Майсторът
няма избор, нямат избор и каменарите, чиито „каменни песни“ отнася
безпощадната Росица. Той ще измери черната сянка на своята любима,
наведена над извора. И само месецът ще види. Грях или себап сторва Манол? Майката кълне моста и кори сина си. Той всъщност е погубил сам
себе си. „Защо кълнеш, мале! Нали аз сам реших да направя моста? Аз я
дадох, аз я залостих в камъните“ (АК/R:13-14). Черкювското поле тържествува, свързано в любовната прегръдка на моста със селото, с людете,
с неговите стопани. А тази любов взема своята жертва – Манол и Милка,
двамата влюбени, Майстора и неговата Муза. Известни аналогии могат
да бъдат потърсени и в плана на родния художествен дискурс отново с
текстове на Петко Тодоров, но този път с идилията „Над черкова“ и образите на Милчо и Янка.
В лудешката веселба и песента на гайдите се врязва погребалната
процесия и хорото се превръща в погребален танц на смъртта. Майсторът опива мъката си в забравата на виното. След това видението на голата, с разпуснати коси и тъмни очи самодива го подмамва в нивите с поломените жита. В ласката и думите на самодивата той разпознава Милка
и тръгва към смъртта. Но преди това майката трябва да измоли прошка
от мъртвата: „Моля ти се, мале, в събота на задушница, като отидеш на
гробищата, отбий се на нейния гроб. Късно, когато всички си отидат.
Тъй да ѝ кажеш: три години тече Росица и мие големите камъни на моя
мост, не е ли измила още греха ми? Питай я, мале, тя ще ти каже простено
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ли ми е“ (АК/R: 17). А застъпник пред святата жертва и пред бога за Майстора е опитомената река. В този разказ с отворен финал на Каралийчев
ефектно се събират в мотива за градежа и мита за вграждането познати,
устойчиви културни мотиви като мотивът неразделни в смъртта (Ромео
и Жулиета), мотивът за мъртвия (брат, годеник, годеница), който идва
за да вземе със себе си живия, мотивът за майчината (бащината) клетва
и прошката. И те затварят параболата на големия културноисторически
и митологичен сюжет на балканската (ни) литературна памет. В която
мостът събира, но може и да разделя, да отчуждава душите. Да познава
непознатите, чуждите и обратно – да отдалечава сродните, близките.
Симптоматичен е фактът, че именно сюжетите, свързани с Мита за
Вграждането в балканските литератури, посредством избраните, съвсем
не на произволен принцип три литературни платна на Андрич, Каралийчев и Кадаре, визират онази жанрова пъстрота, но и компактност на
балканската литературната инвенция. Андрич избира категорично романа хроника и технологията на вписаните новели според добрата стара
ренесансова традиция на Бокачо и Сервантес. А Кадаре, твърди Шуша
Гупи, но го потвърждават и собствените думи на писателя, използва
разнообразни жанрови форми и похвати: алегорията, сатирата, митологизма, историческата дистанция (нерядко дори и просто за да избяга от
цензурата) (Guppy 1998). Алегоричен е и Андрич. Подчертано алегоричен и сказово-митологичен е и Ангел Каралийчев. В този смисъл обаче
конкретно работите на Кадаре са хроники на времето – на десетилетията на неговото ужасно настояще, но съзнателно пренесени във фикционалното и историческото минало. Подобен тип съзнателно бягство от
коректива на цензурата у Андрич липсва. У Каралийчев – още по-малко. Тези фактори дават отражение върху жанровия избор и жанровата
инвенция. Кадаре обладава онзи специфичен мултикултурен меланж на
изразяване и усещане, които го превръщат в трудно асимилируем от западната култура автор (по оценката на Sabolik 2013). Затова и толкова
интересен. Но и безкрайно трудно преводим. Темите в творчеството на
Кадаре са алегории на старите и новите империи, силата и вярата в постоянството на човешкия дух… Езикът му е поетичен и запазва силата
си въпреки двойните ретранслации, преводи – на английски от френски,
не от албански. Четенето в превод винаги означава полагане на двойно и
тройно усилие за разбиране; то е своеобразен идеализъм – а идеализмът
не е да гледаш света през бродирано с палми небе и да очакваш мир,
любов и спокойствие (Sabolik 2013). Тъкмо обратното – той е тревога. А
толкова много безпокойство и тревога има в неговите творби.
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Четенето през превод е като преминаване през мост – никога не
знаеш кой те очаква на другия бряг. Особено чувствителен е Кадаре в
отношението си към езика, към родния албански – древен, уникален,
но изконно европейски език (в недружелюбни сравнения с турския например). Текстовете на Кадаре са метафилологически трактати, които
оглеждат живота и световете на героите му през езика. Такива са не само
„Нишата на позора“ и „Посърналият април“, но и „Палатата на сънищата“, и „Кой доведе Дорунтина“, и митичният „Мостът с трите свода“.
Друг съществен обект на литературната и филологическата му чувствителност е теорията за смъртта на романа – той според Кадаре наследява
мощта на епическата поема и трагедията и му предстоят поне още две
хиляди години живот. Той и на практика инкорпорира възможностите
на модерния роман с гръцката класическа трагедия. Този похват, макар
и непряко манифестиран, установяваме като активен в текстовете и на
Андрич, и на Каралийчев. Дали защото самата тема, обектите и образите
го насърчават? А именно търсенето и инспирацията от една мащабна
епическа инвенция, каквато е Мостът, видян като мотив (строеж, вграждане), като историогема, като културна универсалия?
По думите на самия Кадаре той се опитва съзнателно да направи
синтез между голямата трагедия и гротеската, като използва за образец
най-великата световна творба „Дон Кихот“ (срв. Guppy 1998). Дали така
романът се разпада на много жанрове? А какъв е всъщност е жанрът на
„Мостът на Дрина“ на Андрич? А „Росенският камен мост“ какво е – новела, приказка, легенда, импресия? Съграждане или разпад на класическите жанрове се наблюдава в тези три творби? Нищо подобно, категоричен е Кадаре, жанровете не се разпадат, защото литературните закони
са уникални и непроменими, те инстинктивно се следват от творците, защото имат естествен произход. Изобщо, обобщава Кадаре, в литературната история има само една решителна промяна – от устното към писменото слово. Защото писмеността задължава твореца, а тъй като устното
слово е ефимерно, творецът може винаги при изпълнение по нещо да
променя. То е като буйните води на реката, която трябва да бъде опитомена. От моста. От писмото. Защото писмеността пък е неподвижна и
непроменима, тя фиксира текста и паметта. Както мостът фиксира пътя.
Творецът е свободен от задължението да изпълнява творбата си, но вече
не може да я променя. Хем е освободен, хем не – другото като промяна на
граматически правила, графика и т.н. са просто детайли… Същото е като
да градиш мост. Да минаваш по мост – нямаш право на промяна на траекторията или на посоката на пътя. Няма по-праволинейно действие от
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това да преминаваш брод през мост. Няма и по-непремерена смелост, защото отсреща, на другия бряг, те очаква неизвестното, промяната. Всички ние, твърди Кадаре, сме в капана на миналото на човечеството и тези
илюзии за новите жанрове са празни приказки, миналото е истинската
творческа тежест… Писателят пребивава в постоянно изгнание, където
и да се намира; той е разграничен от останалите, на дистанция. Самият
процес на писане е мистериозен и неясен… Винаги си в договорка с тъмните сили. С трансцендентното. Не повече впрочем, от легендите, които
са тъй необходимата мъгла за постановката на нашата душа, по думите
на Кадаре. На нашата чувствителност… Та била тя пред-, пост- или просто модерна литературна чувствителност. Която ни съизмерва със света.
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ДЕРВИШИН, МАЙКО, КЪЩА НЕ ХРАНИ…
Хюсеин Мевсим

I’M TELLING YOU, MY MOTHER,
A DERVISH DOES NOT PROVIDE FOR A FAMILY…
Hüseyin Mevsim
Abstract: The paper offers a possible literary-historical and semiotic-culturological
interpretation of the image of the Dervish in the Bulgarian literature, an image that is
exotic, mysterious as well as intriguing in its foreignness and otherness. The focus of the
analysis is on the point of view of Hristo Brazitsov – a writer and a journalist, who is
spiritually attached to Istanbul, the Orient and the ritual traditions of Eastern Dervish
wisdom. At the same time, comments made by less familiar authors, such as P. Dachev,
E. Mars, D. Bogdanov, and N. Kodov, are also taken into account. Their opinion on the
censorship of the ancient Islam practice of the Dervishes-Mevlevi from the first years of
the Turkish Republic meets in an interesting way the excitement and denial, the attraction
and repulsion of the image of the Dervish in Bulgarian literature and journalism.
Key words: Dervish, exotic image, sociological reading, interpretations, literature,
journalism, Otherness

От не толкова сръчно дегизирания като „изступлений дервиш“ Георги Раковски, който полемизира с паши и везири върху заплетения и
никога нямащия да се разплита „восточен въпрос“ към средата на поминалия век, до „дервишово семе“ на Николай Хайтов, по българската
литература не от врата на врата1, а от страница на страница броди призракът на един герой и образ невъзможен – загадъчен и интригуващ с
чуждостта и другостта си, с когото се обитава и се споделя общ социум и
географски предел. Без съмнение това е дервишът, когото от Найден Геров насам всички речници на българския език дефинират най-общо като
‘странстващ мюсюлмански монах’. Настоящият текст се опитва да даде
интересни примери за срещи и разминавания, за възторзи и изумления,
1В

врата’.

буквален превод от персийски дервиш означава ‘човек, който ходи от врата на
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за привличания и отблъсквания на различни български автори с този
странен обитател на Анадола, на Ориента, и толкова обичаен представител на ислямската религия преди да изчезне в първите години на Турската република, когато дейността му е забранена2, дори преследвана, а
обителите му – текетата, опустяват.
Макар на пръв поглед да изглежда монолитен в своята каноничност, непосредствено с възникването си, в резултат от разногласията, от
вътрешните борби и противоречия в религиозната община, в ритуалите
и обредите, в исляма се появяват различни течения и направления, които с множеството си разклонения и непрестанни разроявания под една
или друга форма продължават да съществуват и днес. Така в резултат на
идейните и култовите различия се формират сектите, техните обители –
текетата, появяват се дервишите, чието присъствие в по-големите градове на Османската империя в Мала Азия е повече от осезаемо. Ритуалите
и символиката им често остават неразбираеми и трудни за разгадаване
от носител на друга вяра, а в повечето случаи и от самите мюсюлмани.
Съвсем ясно е, че сектите са благовидни пътища за откриване и постигане на Всевишния, на висшата божия същност.
В по-широкия смисъл на думата дервишът е човек, отрекъл се от
всякакви материални блага, аскет, откъснат от земната суета сует във
въжделено очакване на блаженството на истинския следсмъртен живот.
Както справедливо отбелязва роденият в Истанбул български журналист и писател Христо Бразицов, целта на странните церемонии и демонстрации произтича от мазохистичното желание за самоизтезание,
бичуване на плътта, освобождаване на душата от греха и въобще спечелването на божието благоволение (Brizitsov 2016).
Във високата българска литература не толкова често се попада на
автор, който да е проявил по-особен интерес и, прекрачвайки прага на
обителта, да е видял и описал ритуалите на тези демонстрации и изстъпления. Затова сектите и техните обители остават непознати, забулени в
мрак и пълни със загадка за широката българска публика, въпреки че
практически те са достъпни за посещение и за друговерци.
Един от първите български автори, който въвежда тези толкова
интересни като житейска философия, всекидневно поведение и духовно
излъчване хора в литературата, е Минчо Кънчев, чиято „Видрица“ би се
превърнала в ненадминат документален опус, ако немирният поп беше
успял да обуздае, поне мъничко да притъпи свръхострия си език. Заточе2 Въпросният

Закон е приет на 30 ноември 1925 г. и веднага влиза в сила.
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ният след т. нар. хасковско приключение от 1872 г. в далечния Диарбекир
бунтовен божи служител среща по тесните и прашни сокаци на граничещия с арабския свят град дервиши от различни секти, описва тяхното
поведение и начин на живот и може би за пръв път прави опит да ги
систематизира. Докато в свидетелствата на другите светски заточеници
липсват дори повърхностни упоменавания на странните обитатели на
града крепост, вероятно в качеството си на човек, проникнат от духовното, от религиозното и божественото, познаващ добре отвъдните неща и
дела, поп Минчо заостря погледа и съсредоточава вниманието си върху
тези свои загадъчни събратя от другата вяра. Неслучайно той ги въздига,
наричайки ги светии: „…едни много хубаво пеят от врата на врата и
нищо не приемат подарок, за един ден може 100 разкрача да извървят,
кога захванат да пеят; през врата им много броеници. Деня пеят из града, а вечер, докато се съмне, на медресето (мечита), при Урумкапусу. (…)
На тези светии пилафът им се принася за ядене от правителството“
(Видрица: 549)3.
Попът заточеник усилено се вторачва в действията и състоянията на тези своеобразни аскети: „Има дервиши с големи кюляфи, които
ходят от врата на врата, та пеят и дрънкат с дайрета, те приемат,
когато им подарят нещо. Има едни дервиши неженени (като нашите
калугери), те са много набожни, хрисими и кротки като божа кравичка“.
За голямата почит, примесена и граничеща със страхопочитание у местните хора към дервишите, свидетелства главата „Дервиш баба“, когато
самият поп Минчо се преобразява, за което помагат одеянието, брадата
му и особено доброто владеене на турски език, и представяйки се за дервиш, прережда дългата опашка пред хамама. Всъщност не само се преотстъпва място за набедения дервиш, но всички почтено му целуват ръка,
оказват му голям ихтибар (Видрица: 670).
Мевлевиите, т. нар. въртящи се дервиши, и техните обители мевлевиханетата като че повече привличат българското око (Мевсим 2006:
196), което открива в странните им въртеливи движения и свиренето
със специфичния духов инструмент ней извисеност и поетичност. Позволявам си да приведа тук разхвърляните по пожълтелите и прашасали
страници на различни издания свидетелства на някои български автори.
Никола Начов е автор на почти непознатия пътепис „До Бруса и
назад. Пътни бележки“, чието възникване представлява определен ин3

Цитира се (тук и по-нататък в изложението) по изданието Поп Минчо Кънчев.
Видрица. София: Труд, 2006.
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терес. През 1879 г., непосредствено след Руско-турската война, той решава да потърси наследството на баща си, починал в Бурса, където се ползвал със славата на почтен и уважаван абаджия. В това твърде размирно
за Балканите и Анадола време Начов тръгва от родния Калофер и през
Пловдив, Одрин, Цариград, през Мраморно море и крайбрежното поселение Мудания стига в града в подножието на планината Кешишдаг (в
превод „монашеската планина“, днес Улудаг). След различни митарства
из вилаетски ведомства и търговски регистри, той установява наследството на баща си, което се изразява в кантори в прочутите копринени
центрове и ханове на първата османска столица, както и в пари срещу
стоки, раздадени някога като вересия. Трудността произтича от това, че
той не може да ги прехвърли върху себе си и впоследствие да ги продаде
без съгласието и участието на чичо си Манол, съдружник на баща му,
чиито следи от известно време се губят и никой не знае къде се намира.
В крайна сметка се установява, че чичото е някъде във Варненско,
поради което Никола тръгва да го търси (за подробности вж. Мевсим,
2013: 32). Междувременно авторът, който за пръв път напуска родния
си край, решава да си води бележки, в които отразява до най-малки подробности своите впечатления от пътя и посетените места; бележки, превърнали се днес в ценен източник за възкресяването на обществения,
търговския и транспортния живот в Османската империя през онези
години. Самият факт, че са написани от 19-годишния силно впечатлителен младеж, без да преминат през ситото на предубеденото и подправено отношение, помоему още повече остойностява тези „пътни бележки“. Прилежно водените записки едва през 1934 г. се издават като книга в
книгоиздателство „Факел“ в София с псевдонима Нанчо Донкин.
Прекарвайки време в старата столица с минералните бани в очакване на решаването на бюрократичните спънки около прехвърлянето и
продажбата на наследеното имущество, любознателният бъдещ изследовател на българските културни средища през Възраждането използва всяка свободна минута за запознаване с различни паметници в града. Едно
от местата, които силно привличат младежа, е обителта на мевлевиите:
На 2 август [1879], като бяхме свободни, чичо Манол и аз отидохме на
Мевлянето да видим как се въртят дервишите, всеки петък. Бях слушал
да приказват много за тях, та исках да видя. Вход свободен за всички
посетители, без разлика на пол, възраст и народност. Тъкмо навреме
бяхме отишли, часът около 6 през деня. Мевлянето е един вид турски
манастир: голяма сграда с много стаи и наоколо ѝ широк двор, изпълнен
със зелени тревисти лехи, алеи, големи платани и кипариси, чимшири и
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цветя и с хубави гробове на прочути турски имами. В салона заварихме
и други турци и туркини, а така също християни и християнки – нагиздени. След малко влязоха и дервишите (прочетох ги, тъкмо 18 души
бяха). След малко дойде и техният началник – жълт и на скелет подобен
старец. Най-напред дервишите направиха някаква молитва и след това
всеки поред със скръстени на гърди ръце се поклони и почна да се върти
по гладките дъски в едно кръгло и колкото един харман място. Дървени
стълбове и пречки ни деляха от тях. Дервишите, със сиви плъстени кауци, с бели разперени фустанели, с разперени ръце и със затворени очи
се въртят, като глухо местят босите си нозе и нейовете (вид кавали)
свирят и тюлюмбеците (тъпанчета) бият. И в това малко място никой
никого не закачи с ръка и още по-чудно – нито пък с крайчеца на разперената си фустанела. След около ¾ час въртене дервишите изведнъж се
спряха – може би по даден от началника знак, – а сетне пак почнаха да се
въртят и се спираха още два пъти. Още е чудно и това: как се не завъртя
свяст на тези дервиши? Те всички бяха млади, снажни и хубавци. По челата на някои от тях съзрях изобилна пот, от умора. През всичкото време
началникът седеше на пода върху вапцана червена кожа от ангорска коза
и със скръстени на гърди ръце. И той малко се повъртя – само на четвъртия път. Това са един вид турски калугери, но се женят и носят дълги
джубета. Те считат въртенето като някакъв обряд: в това си положение те се омайват и прихождат в изстъпление и в сближение с Аллаха.
Всички зрители, особено пък туркините и турците, оставаха захласнати в тях. През другите седмични дни дервишите почиват. Мевлянето
имало царски приходи. Тази секта дервиши бил основал Джеляледдин около 1200 г. след Р. Хр. (До Бруса…: 74-75).

Видимо силно впечатлени и развълнувани от ритуала, не след дълго те отново решават да погледат дервишите, но тъй като протичат дните
на месеца на поста, намират мевлевихането затворено (До Бруса…: 94).
През 1914 г. във Варна излиза семпла книжка от 15-ина страници
със симптоматичното заглавие „Скитник българин или 6 години около
света, 1907 – 1914“. Казвам симптоматично, защото в началото на XX век
все още е трудно да се съчетаят думите скитник и българин; скитничеството, а и скиталчеството на духа, не са припознати като изконни черти
на черноземния българин, свикнал да обитава уюта на родния предел, на
приютената от всички страни своя котловина. Авторът Д. Богданов, за
когото на този етап не успях да открия повече информация, би могъл да
се възприеме като скромен предшественик на предизвиканата от световната икономическа криза през 30-те г. на миналия век южноамериканска
тема в българската литература, като ненатрапващ се събрат по перо и
дух на Матвей Вълев и Борис Шивачев.
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Във „Вместо предговор“ авторът критикува онези свои сънародници, които пътуват, но не описват и „не правят достояние на домоседата
българска публика своите преживелици и приключения“, като той е намерен да наруши тази традиция. В 6-годишната си пътешественическа одисея обикаля близки и не толкова далечни страни и райони като Сърбия,
Австрия, Германия, Италия, Швейцария, Гърция, Египет, Турция, Мала
Азия, Русия и Румъния и само избухването на Първата световна война
го кара да се завърне, за да защити отечествените интереси. За всички тези посетени и изброени горе места Д. Богданов заделя (или той ги
изчерпва в) цели… три и половина страници, което представлява една
трета от общия обем на книжката, докато на Азиатска Турция са посветени шест и половина страници – свидетелство, че балканецът в цялата
си скитническа разюзданост не може да избяга и да се отдалечи от себе
си; все още най-податлив и примамлив му се вижда познатият близък
свят, в който се чувства най-комфортно.
След като в частта „Мала Азия и Азиатска Турция“ се маркират кратки сведения за географските граници и демографската картина, например
за къзълбашите (алианите) се отбелязва, че те също като християните приготвят червени яйца за Възкресение, правят колаци и раздават за своите
мъртви и пр., за черкези, за лази, за зейбеци („запазили напълно славата
на своите прадеди и блясъка на своето облекло, с което се отличават от
другите племена“) и др., в „Градове и градонаселение“ с по-няколко думи се
характеризират Измит, Чанаккале, Мудания, Бурса и Смирна. В последния
град скитникът бива арестуван като опасен за държавата и отдавна дирен
елемент, припознат е като комитаджия, стои затворен 15 дни, изправен е
пред валията и преди да бъде заточен заедно с други с готова вече присъда,
в последния момент го застига и спасява ходатайството на руския консул.
Около Кония, гнездото на мевлевийството, на път за Ескишехир
авторът вижда натоварени и спокойно пасящи мулета, а в това време
господарите им се отдали на блажен сън под влиянието на опиума. Скитникът българин иска да отиде при блаженстващите полумъртъвци, но
Хаджи Мустафа, който го придружава, го възпира: „Грехота е да се гледат, нежели да се питат такива свети хора, които са сега пред Господа и
говорят с него“ (Скитник…: 7). Впоследствие хаджият започва да му описва живота на тези странстващи дервиши, които дотолкова го впечатляват, че решава още с пристигането си в Ескишехир да посети обителта
им. С това всъщност завършва пътуването на скитника българин около
света и започва описанието на дервишкия свят; той сякаш се отърсва от
земното и се пренася в техния изпълнен със загадъчност свят.
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Пристигнал в Ескишехир, той установява, че същата вечер дервишите организират демонстрация. На пътната врата на обителта е посрещнат от пазача, който в качеството си на гардеробиер му помага да си
свали горната дреха и обущата и го придружава до втория етаж, показва
му мястото, където ще седне:
Някакъв силен тропот се чуваше отвън и тъй силно се клатеше полупаянтовото здание, че като че ли ей сега ще рухне да се събори над главите
на фанатизираните дервиши. Празникът почва. Всички бяха насядали в
един кръг, който захващаше почти целия грамаден салон. Шейхът, един
стар дервиш, който приличаше повече на скелет, отколкото на човек,
даде знак и молитвата почна. При всяка нова молитва, която ще се почне, шейхът удряше с плесница по коляното си, за да се прекрати, или при
свършването се навеждаше с лице към земята и силно и продължително
извикваше: у-у-у (Скитник…: 8).

Разбира се, през онези години текета по анадолските (особено) и
румелийски земи на Империята колкото искаш, под път и над път, а се
вижда, че и скитникът Богданов проявява особен афинитет към тях,
и ето че е поканен от някой си Хамза ефенди, сам дервиш от сектата на
Али Баба, смятана за най-богатата, с клонове в Бурса, Цариград и Одрин,
които се поддържат от вакъфските имоти. За нейното възникване българинът слуша следната история:
В Бурса една вечер се чул глас от дъното на земята, който казвал:
„Приберете ме от този гроб и ме занесете в къщата ми, която от днес
нататък ще бъде теке, защото Аллах заповяда така.“ След туй наистина разровили гроба, който и сега стои за уверение в Бурса, в двора на
самото теке (Скитник…: 10).

След Курбан байрам авторът решава да посети и въпросното теке.
Тук той е препоръчан от Хамза ефенди за мохамеданин, така че минава
за Осман, но ако някой го попитал чий Осман и откъде, както си признава, щял да обърка конците, тъй като не знаел достатъчно турски.
Богданов улавя една твърде характерна черта у турците, дълбоко
противна на рационалистичния европеец – „двама да се лъжат един
друг, никогаж събеседникът не ще се обърне и да каже, че ти лъжеш, макар че да бъде сигурен в туй“. Изпива се по едно горчиво кафе, влиза се в
салона, където всеки заема мястото си, и молитвата започва. В тази секта
освен кланяне на четири страни и „произвеждане на дух с устата си,
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като че с туй се мъчат да пропъдят злите духове от себе си, те се тръшкат със задника на земята, с вдигнати очи и със запенени уста викат
Аллах“. Любознателният българин става свидетел и на нещо, което се
случва веднъж годишно – по едно време шейхът държи в ръцете си нещо
обвито във восък, което се оказва брадата на Пророка. Тъй като всеки
правоверен трябва да се поклони на восъка, че и да го целуне, „тръпки
полазиха по тялото ми и студена пот ме обля“, си признава скитникът
и се престорва на болен, за да се отдели от редицата. Отстрани наблюдава
как всички приближават, целуват средната част на восъчната гира, опират едното, после другото око, след което с особена церемония восъкът
се слага в специална кутия и се поставя на мястото си. Богданов не се
наема да твърди дали брадата е действителна, но уверява читателя, че
„всичко изложено е чиста истина“.
Женското възприятие на дервишите и философията им ще се опитам да маркирам чрез свидетелствата на писателката Евгения Марс, която през есента на 1907 г. за пръв път посещава световната столица в приятната компания на съпруга си д-р Елмазов и духовния си ментор Иван
Вазов. Пътешествието намира подробното си описание в „Разходка из
Цариград. Пътни бележки и впечатления“, смятан за първия женски
пътепис в българската литература (вж. Кузмова-Зографова 2010) и включен в книгата ѝ с разкази „Лунна нощ. Разходка из Цариград“ (1909). Разбира се, една обиколка из конкретния и земен Цариград би се смятала за
непълна без съприкосновението с тайнствения свят на дервишите:
Ние се повърнахме назад в Пера. Но преди да слезем в хотела си да обядваме, заповядахме да возача да ни закара на дервишкото теке на Юксек калдъръм, за да видим въртящите се дервиши, които си правят молитвата
всеки петък следобяд. Влязохме в текето. Това е една широка зала. В средата е направен един кръг, като в цирк, дето играят коне. В единия край
на кръга стои началникът на дервишите, грохнал старец, а те наредени
се въртят с издигнати нагоре ръце, облечени в широки бели халати, боси,
с високи плъстени кауци. Те се въртят дълго безспир, до зашеметяване и
често изпадат в припадък. От устата им понякога почва да излиза пяна
и те, полумъртви, падат на земята. Въртенето им се придружава от
твърде мелодичната музика на сазове и нейове. След един час въртене останалите, прежълтели като восък и запъхтени, минават покрай началника си, един по един целуват му ръка, а той ги целува по челото. Като си
целуват взаимно ръце, отминават и се спират един до друг. Началникът
изчита молитва и моленето се свършва. Около тях сядат на рогозки, вън
от кръга, другите дервиши и турци зрители (Лунна нощ: 127-128).
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Според писателката картината е повече от досадна, прави ѝ грозно
впечатление. Марс едва издържа гледката на това своего рода молене,
съжалява за платеното четвърт меджидие за вход, тъй като не успява, а
може би няма и особено желание, да вникне в съдържанието и смисъла
на твърде абстрактния дервишки ритуал.
Тъй като със зачестяването на пътуванията от чисто туристически интерес и преобразяването на довчерашния странник, скитник или
пътник в турист дервишките текета се превръщат в точка от предлаганите маршрути, в издаваните с опознавателна и ориентираща цел книги,
справочници и брошури също се попада на популярна информация и
сведения за тях. Така например никому неизвестният днес Н. Кодов в
първите десетилетия на миналия век издава книжка за Истанбул – „Цариград“, в която наред с безбройните исторически и природни забележителности, насочва вниманието на посетителя върху дервишите и текетата, представляващи жива атракция:
Ето в какво се състои представлението: пристига една група дервиши,
съвсем боси, с черен плащ на рамената и със сиви сплъстени шапки на
глава. Те се нареждат в една линия като войници и с кръстосани на гърди
ръце, чакат пристигането на главатаря. Последният пристига със зелена чалма. Тогава дервишите почват да се клатушкат на една страна и
друга страна, като пияни, произнасяйки стихове от свещената книга –
Корана, и техните движения, отначало бавни и редовни, като тези на
валса, стават все по-бързи и по-бързи, докато най-после падат в екстаз,
влизат в общение с Аллах. След това те обикалят три пъти залата,
хвърлят се с ръце към земята, стават и дефилират един по един пред главатаря и като му целуват мантията, отрязват му всеки по един нокът
на краката. След това нареждат се от дясната му страна и се целуват
помежду си. Тази церемония трае около 1 час и е свободен за всички.

Н. Кодов предлага информация за още една секта, която вероятно е
изчерпана от конкретно наблюдение и съзерцание:
Една седмица по-късно подобно тържество извършват и дервишите
пискльовци. Залата, в която извършват те своя религиозен обряд, има
форма на паралелограм. На един килим е седнал имамът (главатарят)
и около него другарите му. Срещу имама седят дервишите, които произнасят молитви. След всеки стих те си завъртат главата наляво, дясно,
нагоре и надоле. Тук публиката е длъжна да стои права. Дервишите стават, хващат се за ръце, като образуват верига и произнасят следните
думи: „Ля ил Аллах“ – поклащайки главите си. Тези думи се изказват все
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по-бързо и с много писклив глас, докато всички дервиши пресипнат и се
оттеглят. Тогава имамът става, подкрепен от двама дервиши, и почва
да ходи по телата на болни деца, за да ги изцери.

Няма никакво съмнение, че в българската литература дервишите
най-пълнокръвно и мило са описани и представени от Петър Дачев в
книгата му с репортажи „Непознатият Цариград“, която се появява в
София през 1942 г., около петнайсетина години след непосредствените
наблюдения и преживявания на автора. Малко познатият днес художник
и писател пребивава с известни прекъсвания от 1922 до 1932 г. в Смирна
и в Истанбул, това са последните имперски и началните републикански
години, пълни с ентусиазъм и преобразувателни копнежи. Разбира се, в
случая определящо е не количеството прекарано време, а широката отвореност на авторовите сетива за възприемане на един изчезващ ориенталски свят, сгъстеността на преживяванията, неподправеният интерес
и отношението към чуждото културно и духовно наследство.
Петър Дачев прекарва в съседната страна период на главоломни
промени в обществото: приемат се нови закони, преустройват се много
институции, закриват се и се забраняват едни, появяват се други. Когато
той се озовава в града, текетата все още официално съществуват и развиват дейност, но реформите толкова бързо ги засягат, че докато авторът
се накани да посети например бекташиите, настига го законът и затова
не успява. От репортажа му „Краят на дервишите“ се разбира, че първо
през есента на 1925 г. е бил зрител на безумния им екстаз. След няколко
години, когато минава покрай опустялото вече теке, той изпитва вълнение и сякаш долавя в неговото мълчание ехото на дервишките викове и
ридания.
Авторът описва в репортажа си три текета в различни точки на Истанбул, както вече се спомена, за четвъртото времето не му стига – изпреварен е от вихрената скорост на реформите. Той описва самата среда
на протичане на ритуала, като обикновено това е широка стая, постлана
с рогозки и килими; обстановката е почти аскетична. В текето на руфаите4 в дъното има камина, затрупана с всякакви оръжия – саби, мечове,
секири, остри шишове и разни ножове, потъмнели и ръждясали, а някои блестят на тъмния фон. В повечето случаи по стените на дервишките
обители са окачени калиграфски надписи от Корана.
4 Руфаи – суфитска секта, основана от Ахмед ер Руфаи около Багдад през втората по-
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Дачев прекрачва прага на тези текета с ясното съзнание и намерение
да проследи и представи целия ритуален цикъл, без да изпусне и най-незначителната подробност. Правят му силно впечатление одухотворените
лица на шейховете, под чието забележимо или не ръководство се провежда ритуалът; глухите викове, едва чутите хриптения, преминаващи
постепенно в определено възклицание: „Аллах! Аллах!“; повишаването
на гласа, усилването на темпото, телесните движения, пламтящите лица,
потта, стичаща се на струи по лицата на дервишите, преминаването на
гърчовете в неудържими конвулсии, ударите с чело в пода – всичко това
е предадено с невероятна наблюдателност и описателност.
Авторовото озадачение стига своя предел, когато шейхът на руфаите пробожда с остър шиш бузата на едно изпаднало в транс и увлечено
до безпамет в кръговъртежа на своя екстаз момченце, прекарва го през
устата му и пронизва другата буза. „Нито капка кръв не потече от неговите пронизани страни“, не крие учудването си писателят. Трудно е да се
проникне в тайната на широко отворените дервишки очи; „чувството,
което ги държеше в позата на мъченици, оставаше чуждо за нас“, ще
признае той и от името на присъстващите чужденци. Какво се крие зад
това нещо – шарлатанство, мошеничество или хипнотизъм? Никой не е
в състояние да разбере и да разгадае този ритуал.
Докато в демонстрациите на руфаите няма нещо приятно за окото и ухото на чужденеца, поради което дервишите често са отпратени
с иронични усмивки, колко много красота и поезия се открива в ритуала на мевлевиите в единственото им теке в Юксек калдъръм, в Галата.
Основателят на тази секта, поетът Джеляледдин Руми, е избрал пътя на
музиката, танца и поезията за постигане на Бога. Отново ни се представя
обстановката („обширна зала, в средата на която бе отделено с ограда
едно кръгло място, където бяха насядали дервишите“); подробно се описва одеянието на дервишите и на самия им шейх, както и целият процес
на ритуала с тънкото художническо взиране в детайлите. „Техните бели
роби се издуваха и скоро в средата на залата се въртяха в кръг всички
дервиши, като големи бели пеперуди, пияни от светлина и музика“, така
поетически са представени леките и плавни движения на мевлевиите.
Както се изтъкна вече, намерението на автора да се запознае с бекташиите пропада; той се задоволява да отбележи, че тази секта притежава странни обреди и разбирания, допуска присъствието на жени и употребата на алкохол в ритуалите си.
В едно теке в Скутари, където е капсулирана традиционна Турция,
Дачев вижда бедния дервиш Сюлейман, „огърчен от спазми на болка и
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наслада, залитащ в несвяст, удрящ яростно челото си в пода“, и другите
му приятели, също дрипльовци като него, които намират единствено утешение и спасение в тези странни ритуали. Авторът се спира върху драматичната съдба на последния мевлевийски шейх, който след разтурването на текетата и сектите, за да бъде в унисон с новото време, си обръсва
брадата, облича модни дрехи, напуска богоугодна Кония и заживява на
последния етаж в един хотел в Пера. Не след дълго се хвърля през прозореца и е намерен мъртъв върху тротоара, а Дачев му приписва следните
предсмъртни думи: „Възкачвам се на небето, там е моята родина“.
Към местата, в които се демонстрират религиозни зрелища, може
да се отнесе и Валиде хан, въпреки че представлява място с материално
предназначение през останалите 364 дни на годината. Веднъж годишно,
установилите се в хана търговци аджеми, шиити, отбелязват своя празник Мухаррем, който се придружава с бичуване на тялото с вериги и разни други изстъпления на краен мистицизъм. В този ден в хана се събира
тълпа от богомолци, включително и жени.
Дачев твърде подробно и живо предава цялата процесия на религиозния екстаз, който представлява своеобразен глас за изкупление на
племенната вина пред страданията на светите Али и Хюсеин. Ексцесията
продължава през първите години на промяната в Турция, след което е
забранена, акт, предизвикал остро недоволство у аджемите към новата
републиканска власт. Така ханът, свърталище на търговци, на шумни пазарлъци и надлъгвания, се превръща в свято място, макар и за един ден.
След официалната забрана със закон текетата опустяват като пространства; изведнъж там се възцарява тишина, която само минаващият
покрай тях автор чува и дълбоко преживява. Много руфаи, мевлевии,
бекташии остават на улицата, на произвола на не много благосклонната
в такива случаи съдба, непригодни да се захванат с друга работа, отчуждени, досущ като риби на сухо. Авторът ги среща из разни кафенета, където вече служат като талисмани, като обект на безобидни подигравки
и закачки. Така ставаме свидетели на едно, съпроводено с принизяване
и снизяване, преместване на героя от сакралното пространство, от мястото на религиозния екстаз в делнично-битовото, социалното, в мястото
на греха, на клюките.
Колко гротескен в своята миловидност е описаният със симпатия и
топлота дервиш Хаккъ, който иска да се върне в миналото, но всичките
му напъни са толкова маскарадни! Нисък и гърбав човечец с неспокойни
очи, които издават трескавия му вътрешен живот, той се скита от кафене в кафене. Свидетели сме на преобличането на героя, облеклото му е
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плачевно, дервишкият каук е заместен с някаква готварска шапка, осененото му някога от божия промисъл лице се превръща в клоунска маска.
Авторът запомнящо се и подробно рисува окаяното му одеяние,
както и физическия му портрет, като благата усмивка е рядкото му украшение. Мевлевията Хаккъ остава на улицата и приема ролята си на смирен шут в нова Турция. В кафенетата импровизира своята дълга пръчка
на флейта, дори под желанието на безгранично разположената към него
публика се престрашава да танцува, да се върти в кръг, но всичко излиза
така тромаво и карикатурно, че предизвиква само снизходителни усмивки у присъстващите.
Дервишът Хаккъ не се страхува да критикува новия режим, лишил
го не само от святото, но и го оставил на улицата. В очите на всички той
е рядка антика, неповторим е, когато позира на автора. Среща на художник и дервиш, който се оставя да бъде нарисуван, сиреч, да бъде повторен – нима това не е още едно свидетелство, че той е ерозирал, изпадайки
в светотатство? Духовнотото е прекрачило прага на материалното; затова лептата не се отказва, шепите се отварят широко за бакшиша, както
всъщност правят и другите му побратими след ритуала.
„Ето ви един човек за рисуване“, подканват посетителите на кафенето художника; така всички разбират, дори самият Хаккъ осъзнава, че
принадлежи на друго време, че макар и отскоро пасивизиран, той отдавна е исторически анахронизъм.
В репортажа „Краят на дервишите“ на Петър Дачев текетата и дервишите представляват топоси и герои на една току-що отминала, а отскоро вече и забранена, но все още незабравена епоха; авторът е видял
края им, болезнените им конвулсии, те все още се срещат из гънките на
града, но вече преобразени, запазили своя чар и в жалката си окарикатуреност (вж. и Мевсим, 2017: 98-100).
В заключение бих желал да изтъкна, че изследването на проявения
интерес към другостта, на демонстрираното отношение на симпатия или
антипатия към чуждостта, на приемането или отричането на различието
и различното от българския (респективно балканския) творец представлява недостатъчно уплътнено поле в българското литературознание.
Без претенция за изчерпателност се опитах да проследя проявленията на
дервиша и обителта му в българската литература във времеви отрязък от
половин столетие (от 70-те г. на по-миналия до 20-те г. на миналия век)
в различни по жанр и предназначение произведения (мемоари, спомени,
пътеписи, пътеводители). Вижда се, че със странната си философия и
разбиране за живота и светостта, за вечното и преходното, за земното и
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отвъдното, а особено с тайнствените си и трудни за разгадаване ритуали,
демонстрации и жестове, с другостта си той привлича българското око и
внимание. В стремежа си да го опише и да го представя по-пълнокръвно,
да го сведе до читателя си, българският автор търси сравнения, аналози
и адеквати със своята религия, поради което мевлевихането се оказва
вид турски манастир, а дервишът – турски калугер, нещо подобно на
нашите евангелисти. Той е представен като светия, който в стремежа
си да постигне истинския следсмъртен живот загърбва земното и материалното.
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Приложения

Ритуалът на мевлевиите
(илюстрация от Петър Дачев, „Непознатият Цариград“. София, 1942, с. 107)

Дервишът Хаккъ, описан в репортажа „Краят на дервишите“
(рисунка от Петър Дачев)

МУЗИКАТА НА ЕЗИКА, МИРА И ТИШИНАТА,
ИЛИ ЗА ПРЕВОДАЧЕСКОТО ИЗКУСТВО
И ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРИЯТЕЛСТВА
Кадрие Джесур

ON THE MUSIC OF LANGUAGE, PEACE AND SILENCE,
OR ON THE ART OF TRANSLATION
AND LITERARY FRIENDSHIPS
Kadriye Cesur
Abstract: The two translated excerpts presented herewith share the idea of the
importance of literary friendships and the mission of the translator who breaks barriers
and builds bridges in the communication between people, cultures, and literatures. Translations benefit from translator’s personal communications with the authors, when in informal conversations he/ she sees through some of the author’s thoughts, intentions and
ideas that have not been explicitly presented. Feridun Andac is one of these authors. He
dwells on the discourses of embodiments in the work The Human Province by the “Bulgarian” Nobel Prize winner Elias Canetti. Andac traces out the reincarnations of the famous
“man from Ruse” seen as a Balkan author, but also as a German, a Jew, an Englishman,
an American, a citizen of the world. The second author is Özdemir İnce – a Turkish intellectual and a Francophone, a Mediterranean, a Byzantine and a Yörük, a European and
a man from the Balkans on equal terms. The points of intersection between the two authors are marked by Bulgarian culture, Bulgarian psyche and memory which have transformed both of them into unknown or partially known friends of Bulgarian literature.
Keywords: non-fiction, poetry, translations, bridges, literary friendships, freedom
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Елиас Канети: Погледът на превращението
Феридун Андач1
Феридун Андач пристъпва в литературата посредством призмата на естетическата сетивност. Не се спира върху злото; с неимоверно старание като приказен мъченик чувства доброто и го
пресъздава. Обут в метални цървули, стиснал тоягата си в ръка
пътува към сърцето и същността на съзидателния творящ човек.
В междинните спирки по пътя, насочен към страната на прочувствеността успява майсторски и деликатно да ни поведе към прочувствено отношение към изживяното, към спомена; открехва желязната порта на добрата литература още в първите си разкази.
Аднан Бинязар, литературен критик

Езиците на Канети
Канети е писател, с обхождащ поглед. Непрестанно преминаващ
през проходи и врати. Не за да остави следи, а за да пътува в проникновенията на оставените преди него.
1 Феридун

Андач е роден през 1954 в гр. Ерзурум. Завършва Педагогическия факултет на университета Мармара и магистратура във Факултета по литература на Истанбулския университет. Дълги години преподава литература и сравнително литературознание
в различни държавни и частни университети в Истанбул. Книгите му с изследвания, есета, разкази, пътеписи са преведени на немски, френски, английски, български, босненски,
македонски и др. Феридун Андач е Носител на редица престижни литературни награди в
Турция, като: Награда за литературна критика на издателство Академия (1987), Наградата
за мир и дружба на името на Абди Ипекчи (1994), Наградата за интервю на годината на
името на Онат Кутлар (2000). Колумнист във вестниците Джумхурийет, Айдънлък, Дюня
Бир гюн и др. Андач се изявява и като издател-главен редактор в издателствата: Дорук,
Дюня, Ексик парча„ Джерез и др. Част от книгите му са:
(1989) „Към реализма“ (Gerçekçilik Yolunda, Cem Yay)
(1995)„Измерения на литературния реализъм“(Yazınsal Gerçekçiliğin Boyutları,Ümit Yay)
(2000) „Пътната карта на литературата ни“ (Edebiyatımızın Yol Haritası, Can Yay)
(2003) „В изгубения край на душата ми“, (Gönlümün Yitik Yurdunda, Can Yay)
(2003) “Снежни приказки“, (Kar Masalları, Doğan Kitap)
(2006) „Животът- сянка върху любовта” (Aşk Hayatı Gölgeler, İskele Yay)
(2006) „Езикът на мълчащите места“ (Susan Bir Yerin Dili, Dünya Yay)
(2007) „Написано по времето“ (Zamana Yazılan Sözler, Doruk Yayıncılık)
(2008) „Писане за разказа, размисли за разказа“ (Öykü Yazmak Öyküyü Düşünmek,
Doruk Yayımcılık)
(2009) „ Животът в писането“ (Yazıda Yaşamak, Eksik Parça Yay)
(2014) „Розовото венче върху нас“ (Üstümüzdeki Gül Yaprağı, Eksik Parça Yay).
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Започвайки да го четем, не след дълго отличаваме формите на похватите на проникванията му. Така той сам подчертава отликата. Това
личи особено ясно в записките и бележките му.
Заключенията, които извежда не само от своя житейски опит, а и
от наблюдения, четения и тълкувания, представляват основата, от която
тръгват подострените връхчета на Записките.
Всяка дума, фраза и израз в кратките му текстове са заредени с наситена изразителност и сами по себе си биват източници на други, нови
писания и умозрителни афоризми и философски текстове.
Убеждавате се, че авторът е изказал определената мисъл поради
причина, която узнавате, също четейки. Това са мои впечатления от Записките, писани в периода 1942-85 г.
Канети е наблюдател колкото на живота, толкова и на писаното слово. Оформя своя глас с онова, което е подбрал от долетелите други гласове,
добавя в колорита на писателската си аура цветове, сбрани през мисловните си пътешествия. За да разберем неговата своеобразност като писател, необходимо е преди да преминем към култовото му антропофилософско изследване „Маса и власт“ и романа „Заслепението“, непременно да се спрем
именно на Записките и след това на биографичните му произведения.
Вярвам, че основен и най-достоверен показател за преценяване
на перото на един писател и за задълбочено проникване в творчеството
му си остават единствено произведенията му. Вникването в езиковата и
мисловна реалност на автора се осъществява най-добре когато застанем
насаме с лице към писаното от него и разбира се, преди да пристъпим
към прочит или интерпретация на характеристики, писани от други. В
този смисъл Канети е от писателите, които е наложително да се видят, да
се прочетат и между редовете. Няма да е пресилено ако кажем, че такъв
автор очаква и предполага буден, внимателен читател. Още повече, че
посланията му не са никак хипотетични, всяко едно е с реални измерения и задълбочена преценка, което налага допълнителното усилие при
четене. Мога да кажа, че Канети е многоезичен, поликултурен и многолик творец.
Впрочем това се обуславя както от житейската му биография, така
и от рецепцията на културите на географските топоси, които той обитава и които подхранват вдъхновението му.
И още, четейки Канети, за сетен път се убеждавам, че не е важно
колко е писал един писател, а какво…
За да можем да видим откъде иде действеността на романите, пиесите, есетата, дневниците, записките, с които той е изградил своята аура
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от език и култура, отново ще кажа, че е най-добре да се позовем на самото начало: как е живял, с какво е подхранвал мисълта си, какво е четял,
как го е интерпретирал…
Ето, Записките и другите му биографични бележки притежават и
такава разказваческа особеност. Четейки двупластово текстовете, в нади под-значенията им възприемаме и откриващата се същност на своеобразния зa Канети жанр (записките)… Канети, сновящ между Аз-а и
Друг-ия, идващ и отдалечаващ се между тях, от една страна, е неразривно свързан с традициите на предшествениците си Монтен и Бейкън, а от
друга, е сроден и представлява поколението интелектуалци от миналия
20 век на Средна Европа. Той е негов последен и единствен глас, достигащ края му. Отговорността към човечеството го сродява с Гьоте, Кафка,
Mузил, Адорно, Кaрл Краус, Стефан Цвайг.
Погледнато от този ъгъл можем да твърдим, че Канети е и писателпреносител.
Канети конципира философски афоризми, поетологични и аналитични текстове, отстояващи позицията и на свидетел, есета с плътна, наситена семантика, и трансформира всичко това (мисъл, сензитивен поглед, семантични ядра) във вътрешни структури с прегнантен изказ. Разбира се, че насреща ни е изкусен майстор, градящ текстове, неизкушен от
жонглиране или игра с изрази. Но те неминуемо ни сочат отраженията на
гласа и взора на „стойностен читател“, който предхожда писателя! Струва ми се, че точно това прави цялото творчество на Канети в настолно
четиво, в такова, което се чете и препрочита многократно. Не бих искал
с тези си думи да го „превърна“ едва ли не в пророк, а само да подчертая
колко дълго може да остане човек с него и колко дълбок е обхватният му
поглед. При все, че той не се определя като литератор творчеството му
предава апела какъв трябва да бъде пишещият литература. Още повече
всичко това проправя и пътя към неговото творческо изграждане.
Но къде е неговото място в литературата?
Лично аз го възприемам повече като културна личност, културна
фигура. Мисля, че тази му отлика е била отчетена и удачно анализирана,
и има принос в награждаването му с Нобеловото отличие.

Писането като форма на език и перцепция
Често в „бележките“ си Канети ме заставя да почувствам писането като форма на език и перцептивна сетивност. С това си обяснявам
и удоволствието от препрочитанията си, които всеки път преливат от
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познавателност и ме изпълват с ведрина на ума. Когато го чета изпитвам
неистова потребност от писане, която нараства паралелно с четенето. И
аз се оставям – впускам се в лабиринтите от думи, мисли, съждения. Ето,
подтикнат от тези редове например, мога, ако се оставя да напиша ред
страници:
„…При това е важно човек да носи стъклената сфера в себе си и да
щади въздуха ѝ“2.
Нима животът, живян непрекъснато пречиствайки се и пътуването, пишейки – е нещо различно от това? …
„По-чисто и по-спокойно се диша в нея и човек е съвсем сам. Само
мошениците и глупците искат тя да се разрастне и да се превърне в
затвор за всички. Опитният човек я държи така, че да може да я носи
в ръка; и ако игриво я остави да нарасне, той никога не забравя, че тя
трябва да се свие обратно в ръката му, преди да се е обърнал към по-грубите неща.“
С писаното, той непрекъснато ви припомня. Припомняте си паметта, съня, мисълта, обедняването, забогатяването, смъртта и небитието,
болката, любовта, липсата на обич, възприемането, съзнанието, познанието, войната, мира, съмнението, самотата и изчерпването, светлината
и мрака, пропастта и кладенеца, опустяването, нищетата, природата, животните, смелостта да се обича, творчеството, съзиждането, бога, вярата,
безверието… А след това вие виждате знака, че всяко едно от изброените
понятия е в състояние да осмисли причините за живот, причината за вашето писане. Това се долавя и между редовете.

Лицата на реалността
Записките, бележките свидетелстват за умозрителната, философска нагласа на разказвача Канети. Докато четем, пред нас се разгръща
мисловното натрупване, което също сочи немалко посоки за вашите
възприятия. Изхождайки от там, отново след размисъл композирате истинния език на реалността.
„Истината е като море от класове, която се люлее на вятъра; тя
се стреми да я възприемат като движение, да я чувстват като дихание.
Тя е скала само за оня, който не я чувства, нито вдишва, а си разбива
главата в нея. “
2 Тук и по-долу всички цитати, дадени в курсив, са от записките „Провинцията на чове-

ка“ (София, Изд. Панорама, 1981) на Елиас Канети, превод Пенка Ангелова (бел. м. – К. Д.).
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За да можем да погледнем реалността в лицето, необходимостта от
реакция става належаща. След нея, с нейната скорост потегляме на път,
взирайки се в другите лица. Определящо значение в случая разбира се,
има личният поглед и възприятия:

Отново да четеш, да пишеш, да живееш!
Утайката не се наслагва за един ден.
Тя се появява, натрупвайки се. Затова е необходимо да се цени изживяваното време.
Откриването на лицето към „новото“ носи в себе си облекчение,
даващо възможност човек да си поеме дъх. Непрекъснатото взиране в
съществуващото, постоянното стоене срещу изхабяващото му се и изтъркващо лице … при това ежедневно; убийствено е, смърт е.
Упорството ми във всекидневно четене и писане за мен е неминуемо, задължително занятие.
При поредните си надвесвания над произведения на Канети го усещам по-дълбоко, по-ясно.

В емиграция…
При все че ако го изживявате, това чувство ви се струва убийствено, то е подхранващо! Проумявате го ясно когато пишете. Ето какво
пише Канети: „Едва в емиграцията човек осъзнава, колко голяма част
от света е бил винаги свят на изгнаници.“
Отново изпитвам желание да пиша текстове за изгнанието… Когато стигам и препрочитам редовете, в които Канети ми спомня за изгнаническите години вадя и изреждам в списък неговите аргументи:
бягство, затваряне, копнеж, несънуване/без сънища, самота, тревожно аз, дисхармония, перманентно сънно състояние, отчуждаване,
изчерпване, празнота, нищо, авторитет, некомуникативност, болка, забравяне, тъга, затваряща се памет, безличност, спад, приютяване…

Повтарянето – отегчение от любовта!
Обикалянето, живеенето в един и същ кръговрат… Дали не би било
отегчително ако се превърне в начин на живот. Канети, за англичаните
пише, че: „Същността на английския живот е в разпределение на авто-
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ритета и в неизбежната ритуалност. Именно защото авторитетът е
толкова важен, той трябва да прикрива вездесъщността си зад скромни
изречения..“
Остров и повтаряне…
На живота там трябва да се погледне и през тази призма.
Помня, че Лондон незнайно защо, ми се стори скучен, отегчителен
град. Където и да погледнех виждах признаците на едно повтарящо се
битие/ежедневие.

Спирката на ПРЕВРАЩЕНИЕТО
„Не могат да се отлагат вечно предстоящите превращения. Те
връщат човека назад, обаче човек има еластична душа и някога със сигурност и сила той се завръща към тях..“
Да, всяко отлагане е раняващо и изземващо.
Знанието, че нищо не е постоянно а обхваща превращения и обрати е лек, утеха за душата. Да се живее с осъзнатостта за това действа
оздравяващо… В първия момент реагирате остро. Но след утаяване на
емоциите, не може да не проумеете реалността на превръщането.
В претвореното от Канети, с онова, което той припомня, достигам
до просторите на преживяното… отпивайки глътка по глътка… Наясно
съм, че не бива да ги подклаждам да се разгорят. Не искам съвсем да им
се наситя.
Защото Канети често напомня и това: избери тихото време, напредвай в своя път…

Трансформирането
Страхувам се да нося омраза в себе си. Знам, че е болнава, заразна.
В желанието ми да забравя и това има немалък принос.
Изживяването на натиска от първия миг е убийствено.
Затова често предпочитам заминаването.
И стремежът ми да се слея с плътта, която оставя да живея в лика
ѝ, да продължавам да присъствам в чувствата ѝ…
При все че понякога ми се струва като сън. Навярно това е сънят от
времето на невинността, за което напомнят мигновените срещи и сливанията. Но може би и път, който ще се превърне в реалност.
Защото има такова отиване, такава среща. То е съществуване с пренасянето на това чувство…
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Възможно ли е човек да храни чувство на мъст или ненавист към
жените?
Веза не харесва „Заслепението“ на Канети, което е породено от ненавистното отношение на главния герой към жените.
Докато живее в Лондон и бива и с други жени, Канети всекидневно
се бори с тази дилема.

Прозорците
Слезе ли светлината на деня на работната ми маса, разбирам колко
оздравително ми действат прозорците. Посрещам с радост този повик и
го поставям в началото но новия ден.
Сега съм точно в този къс време, с Канети. Оставям на една страна
лошите вести, които ме достигат и пътувам в тази „нова утринна вълна“.
Там се прокрадва ликът на откъсването…

Свързване с „тук и сега“
Щом сега сме тук и живеем сега, нека го изкажем.
Настанилите се в един поглед, осмислящ мига проправят пътя ни,
установяват стрелката на мерилото ни за живота. Ако това е налице сега
и тук са осъзнати, оценени… Останалото – помитащ, изнурителен порой на деня…

Разпокъсаност
Изживяваме я глътка по глътка.
Осъзнавайки го или не. Проумяването му е като зрението. Част от
вас е в съня, друга в отвързването му… Изграждане на цялост, стремеж
да се съберат – празна мечта!
Ала въпреки всичко продължаваме да търсим начини да постигнем компактност. Разнищваме причини, размишляваме за разрешение,
развръзка.
Текстовете на Канети ме притеглят към тези бродове, преди самия
бряг.
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Всичко за мен
Йоздемир Индже3
Роден съм през 1936 г. в гр. Мерсин, Турция. Завършил съм френска
филология в Анкара, след което специализирах фонетика в Сорбоната.
3 Йоздемир Индже е роден през 1936 г. в гр. Мерсин. Средно образование получава
(1955) в родния си град, след което завършва френски език и литература в Института
„Гази“ в Анкара (1960). Известно време следва в Юридическия факултет на Анкарския
университет. Учителства в различни градове на Анатолия. Спечелва конкурса на френското правителство и две години е студент в Париж. След завръщането си в родината
преподава френски език в Мугла и Айдън. През 1969 г. постъпва на работа в Турската
телевизия и радио (TRT) като преводач, а по-късно (пак там) е редактор и завеждащ
различни редакции. След пенсионирането си през 1982 г., става стипендиант на френското правителство и за две години се установява в Париж. През 1989 г. се премества да
живее в Истанбул, където работи в различни издателства („Джан“, „Телос“). От 2002 г.
насам е колумнист във всекидневника „Хюрриет“.
Индже се изявява и като блестящ преводач предимно от френски, от гръцки и
арабски, съставител е на десетки антологии, сред които „Антология на българската поезия“ (1971), „Антология на съвременната българска поезия“ (1981, съвместно с Атаол
Бехрамоглу) и Млада българска поезия (1984, съвместно с Фахри Ердинч). Член-кореспондент е на Френската академия „Маларме“ (1983), член е на Международното жури
за поезия в Лиеж, Белгия, сътрудник е на Международен център за поезия в Брюксел,
освен това е член-основател на Ордена на средиземноморските трубадури и Кавалер
на Ордена на френското правителство (1990). Пише стихове от 1954 г. Автор е на повече от двадесет стихосбирки, Индже многократно е награждаван в страната и чужбина.
Автор е на критически статии и поетически есета. Сред стихосбирките му са: „Щик“
(1963), „Черешово време“ (1969), „Написано по вятъра“ (1979), „Градове“ (1981), „Дева
и Везни“ (1989), „Сътворението“ (1994), „Гласът на лятото“ (1994), „Безсъници“ (1996),
„Манихей“ (1998), „Кескиндореке фъндънфалава“ (2006), „Магмата и слепият часовник“
(2007). Сред книгите с есета, очерци и критически статии важно място заемат: „Поезия
и реалност“ (1986, 1993, 2001); „Историята не прощава“ (1994); „Да живее републиката“
(1999); „Неделни писания“ (2004); „Турция в спиралата на сплетни“ (2007). Първата поетична книга на Йоздемир Индже на български е „Написано върху водата“, (София, 1982,
превод: Хасан Карахюсеинов и Мехмед Карахюсеинов); втората „Книга от пепел“, (Изд.
Център за универсални медии, Пловдив, 2008, в превод на Кадрие Джесур); третата
„Безсъние“ (Изд. Център за универсални медии, Пловдив, 2011, прев. Кадрие Джесур).
Някои от литературните отличия на автора:
1968 – MAY Награда за поезия
1978 – Награда на TДК (Институт за турски език) за превод на поезия
2006 – Награда за поезия – Max Jacob, Франция
2007 – Награда от конкурса на името на Mелих Джевдет Андай в Турция
2010 – Награда за поезия на ПЕН – Истанбул
2010 – Международна поетична награда „Пеньо Пенев“ България
2011 – Наградата Преводач на годината на Съюза на турските преводачи (съвместно с Юлкер Индже)
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Член съм на международното жури за поезия в Лиеж, Белгия; на академия „Маларме“, Париж; сътруднича на Международния център за поезия
в Брюксел, член-основател съм на Ордена на трубадурите средиземноморци. Награден сам с престижен орден от френското правителство.
Превеждам от френски, арабски и гръцки. Аз съм средиземноморски юрук по произход, туркменски юрук съм. Затова османлиите не са
ми много любими, по-близки са ми византийците. Бил съм чирак в кебапчийница, работник във фабрика, финансов служител, библиотекар,
редактор, издател. Всичките си работи вършех с желание. От всичките
имаше какво да науча – и много научих.
Както казах, аз съм мерсинлия, роден съм в Мерсин. Това е град
на Средиземно море, но всеки, който пожелае, може само за един час да
се изкачи на 2000 м. надморска височина и да се окаже на заснежените
върхове на планината Торос. Мерсин е всичко. Семейството ми е сред
основателите на града.
Живях в родния си град до 19-ата си година. Напуснах го през
1956 г., за да се спася, завърнах се през 2000 г. От 1956 до 2000 г. го посещавах за часове покрай случаите на болести и смърт в семейството
ми. Неслучайно споменах за спасение от Мерсин, години бяхме на нож с
него. От страх да не се осуети бягството ми не посмях дори да флиртувам
с някоя от многото красиви негови девойки.
Очаквах, жадувах, исках този град да ме обича, да ми се възхищава,
да ме зачита. Изгарях от желание да ме забележи. Всичко това се случи едва след 2000 г. През 2007 г. учредих литературната награда на град
Мерсин. Вероятно е и да бъда погребан в гробището му. В мeрсинското
градско гробище мюсюлмани, християни и евреи лежат на равна нога.
Мерсин е космополитен средиземноморски град в истинския смисъл на
това понятие. И сега е най-европейският, най-цивилизованият град на
Турция.
Сега живея в Истанбул, в квартал „Джихангир“, който е нещо като
„Маре“ в Париж, отчасти напомня и „Мон Парнас“. Населен е с много
интелектуалци, журналисти, писатели, художници, телевизионни и киноактьори. Пълно е с кафенета, малки бутикови кръчмички, антикварни
магазини. Но от години не се отбивам в тях. Най-често сядам да пия кафе
в усамотеното и винаги тихо кафене „Икбал“ в музея на Орхан Кемал,
където всъщност провеждам и повечето от срещите си. Българските читатели познават Кемал с романа му „Господарката на чифлика“.
От късната есен до края на зимата живея в Истанбул. От май до
края на есента със съпругата ми сме в селската ни къща в Бодрум. Селото
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е в подножието на грамадни скали, които изглеждат така, сякаш всеки
момент ще се срутят нанякъде. Там имам кабинет с огромен прозорец;
той се плъзга като врата и през него се излиза на терасата. Отдолу има
асма с чардак. Там пия вино и пуша лула. Вечер се събуждам многократно, сядам, пиша, пак лягам. И това трае около пет месеца. Следобед непременно плувам. Не може иначе. Всяка неделя на обяд пия вино, ама
обилно!
Бохемската част на моя живот отшумя в Париж, когато бях на около тридесет години. После, през четиридесетте си години, пък изживях
доволно и частта, отредена на „нощната птица“ в мен. Може би затова
сега нощният живот не ме привлича. Живея почти като монах. Но пиша
с… живота си.
Не съм привързан към Истанбул. Спокойно мога да кажа, че не го
обичам. Дори написах статия, озаглавена „Пистанбул“. „Пис“ на турски
значи мръсен, замърсен. В едно стихотворениe отричам и наследството
му.
Всичко за мен… Съпругата ми Юлкер е от преселническо семейство, родителите ѝ са помаци от Кърджалийския край. Някои наши приятели я наричат принцеса помакиня. Оженихме се през 1961 г. Едва ли
мога да дефинирам любовта. Но скромното ми мнение е, че е плътно ангажирана с музиката на мира, спокойствието, тишината. Юлкер е хубава
и много талантлива преводачка от английски. Преведе Радичков, Каралийчев и други български писатели на турски.
Моят живот са думите. Построих си го от тях. Творчеството ми е
публикувано в над 120 книги с поезия, проза, есеистика, критика… Преводна и авторска. Цял живот съм писал. С житейското си поведение и с
писането се стараех да развия духа на живота и света. Всяка минута съм
вярвал и вярвам, че има по-хубаво, по-щастливо състояние от днешното, че е възможно то да се постигне.
В Tурция съм независима политическа фигура. Революционер съм,
републиканец.
Аз съм атеист. Струва ми се, че такъв си се родих. Абсолютно съм
убеден, че не е възможно един творец да се оформи и израсне като скулптор, писател, поет, композитор, ако не познава много добре митологиите, религиите, философията.
Смея да твърдя, че познавам Стария завет колкото един добър равин, Новия завет – колкото един добре подготвен поп, Корана – колкото
един образован имам. Затова си позволявам най-уверено да защитавам
светския режим на управление.
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Писането ме вълнува. Славата и парите – по-малко… Работя много, старая се да свърша перфектно работите си. Претенциозен съм и не
търпя съперници. Страхувам се от лъжата – като от змия.
Не ме интересува дали ще ме четат след смъртта ми. Докато пиша
книгите си, винаги съм много щастлив. И съвсем е възможно моето щастие да е ощастливило и други хора.
Това е.
***
I.
Къде е палатът на времето? Нужни са,
а ни бърлога, ни родина у него –
няма ли семейство, къде отдъхва
къде ли спи, когато се измори?
Когато и да запитам
дирята на охлюва:
„Къде отива времето?“
черупката ми посочва тя,
останала до кладенеца.
А уличното куче в отговор
вие:
„Не отива никъде времето,
утаява се и се разгражда.
Коралов остров изниква
и нараства, времето е.“
Аз бях изрекъл това
в един от животите си на шаман,
от кого ли ги чу това куче?
В безсъние се превърна животът ми,
безсъние в търсене на изначалните правила.
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II.
Ризи и чаршафи се развяват,
забравени – морска азбука;
сам се пропуква
словоредът на пустинята;
с дъх от дъжд духа вятърът
в закърпените платна,
руква дъждът;
жезъл бял,
сочи пътя за глутницата вълци
на слепия часовникар.
Твърд варовик са водните извори,
без вяра – божиите дела;
пехоти без пророци
и конници без коне.
Вестоносци и просяци
сверяват
по развяващите се чаршафи часа.
Ден първи и първа секунда от
след края на света
така започва времето.
Ето!
Безцелно, волно, необуздано.
III.
Спрял е животът, маха ми с ръка:
(„ми“, в смисъл „на мене“)
от покрива на храсти и треви;
прашинки от моята кожа,
в наченато друго пътуване
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гледат подире ми,
пристигане и заминаване си разменят местата.
пристигаш винаги там, откъдето заминаваш,
възможно е и обратното.
Не те чакат готови на прага,
нито смъртта, нито раждането.
Уча се.
Няма полза от четирите действия
в никой от двата разклона.
(Из „Магмата. Слепият часовник“. София: Изток-Запад, 2012,
превела Кадрие Джесур // Magmata. Slepiyat chasovnik.
Sofia: Iztok-Zapad, 2012)

МЕДИИТЕ В МЕТАФОРИЧНОТО ОГЛЕДАЛО
НА КРИМИНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА
Елка Добрева

THE MEDIA IN THE METAPHORICAL MIRROR
OF CRIME FICTION
Elka Dobreva
Abstract: The study attempts to look at the way the mass media is being assessed
in the metaphorical mirror of contemporary crime fiction. The relationships between the
mass media and the other units in the chain comprised of people and institutions involved
in the development of a crime are being analysed. The focus is primarily on those situations that give rise to friendly or unfriendly metaphors about the media.
Key words: media, metaphors, criminality, crime fiction, friend, enemy

Опитът да се погледне към темата за дружелюбните и враждебните
оценки за медиите през метафоричното огледало на съвременната криминална литература може да се мотивира поне със следните съображения:
Използването на метафори за представяне на определени аспекти
от същността и функционирането на медиите отдавна е обичаен подход
в медиазнанието и в теорията на журналистиката, получил мощен тласък от М. Маклуън в средата на ХХ в. (например McLuhan 1962 и 1964).1
От друга страна, връзката между медиите и криминалността е изключително активна и в двете посоки: медиите приоритетно се интересуват
от всичко, отнасящо се до престъпността, а много аспекти на престъпността са свързани с преднамерено огласяване чрез медиите или с полагането на усилия за тяхното отбягване (вж. Dowler 2003; Dowler et al.
2006; Moore 2014). Съвременната криминална литература, на свой ред,
проявява изострено внимание към начина, по който медиите интерпретират разнообразните аспекти на криминалната тема и нейния отзвук
1 Вж. множеството метафори, регистрирани в авторитетния речник на Watson, Hill

2015; вж. също Lowery, De Fleur 1988; McQuail 1992; Pavlova 2012.
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в обществото. Затова в детективските и полицейските романи, новели
и разкази, в съдебните и психологическите криминални трилъри, в т.
нар. „олигархически саги“, в „черните“ романи за съвременния градски
ъндърграунд, както и в други криминалнолитературни жанрове, включително и с елементи на мистериозност, се открива сериозен масив от
материали по темата2.
Важен фактор е и аудиторията. Предлагането на високи дози медийно насилие не е просто инициативна стратегия на средствата за
масова комуникация, а има и реактивен мотиватор. На чисто пазарен
принцип масмедийните адресанти предлагат неща, които са харесвани и
търсени от значителен процент потребители. А в днешно време хората
са „омаяни от истории за убийства, насилие, кражби и мошеничества
от всякакъв вид“ (Cawelti 1976: 52); „Западното общество е очаровано
от престъпността и правосъдието. От филми, книги, вестници, списания, телевизионни предавания до всекидневнобитови разговори ние
постоянно сме в режим на „говорене“ за криминалното“ (Dowler 2003:
109). При тази ситуация академичният интерес към въпросния режим
е напълно логичен (вж. Tabbert 2015). Но не е излишно да се разгледат и
криминалнолитературните портрети на медийното говорене за криминалното, особено като се вземе предвид, че и в криминалната проза се
откриват твърдения, много подобни на току-що цитираните. С разбираема фреквентност това се случва у автори, професионално запознати
с функционирането на медиите.3 Често например даден повествовател
2 Изследването

се основава на общ корпус от над 150 романа и сборници разкази
с криминална тематика, създадени след 1970 г. в САЩ, Англия, Шотландия, Ирландия,
Австралия, Нова Зеландия, Канада, Аржентина, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия,
Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания, Русия, Турция и България. Тук корпусът е представен частично – само чрез включените в изложението илюстративни примери. Работи се с българските преводи на чуждестранните текстове.
3 Броят на авторите на криминална проза с професионален стаж в сферата на публичните комуникации е внушителен. Само сред цитираните в това изложение 73 писатели 36 познават работата на медиите отвътре. С журналистическо образование или/и
с журналистическа кариера са например Майкъл Конъли, Джефри Дивър, Джон Сандфорд, Джонатан Келерман, Една Бюканан, Питър де Джонг, Патриша Корнуел, Ричард
Монтанари, Джоузеф Файндър, Лайза Скоталайн (САЩ), Сабин Дюрант и Кери Уилкинсън (Англия), Донка Петрунова (България), Ане Холт, Томас Енгер и Кнут Фалдбакен (Норвегия), Клаудия Пинейро (Аржентина), Джак Харви и Вал Макдърмид (Шотландия), Мартин Олчак (Швеция), Пиер Рей (Франция), Себастиан Фицек (Германия),
Карло Фрутеро и Франко Лучентини (Италия). Ханс Русенфелт (Швеция) е бил радио
и телевизионен водещ, Микаел Юрт (Швеция) е сценарист и продуцент, Робърт Крейс
(САЩ) е автор на сценарии за телевизионни шоу програми. С продължителна кариера
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или фикционален герой коментира връзката между съвременните медии, техните аудитории и криминалността или пък в критичен аспект
оценява масмедийния начин на говорене по криминални теми. Някои
от тези теоретично ориентирани пасажи, особено много с произход от
скандинавската и северноамериканската криминална проза, биха могли
без редакция да влязат в университетските учебници по медиазнание.
Имат се предвид фрагменти от следния вид:
Странно защо човек се чувства привлечен от тайнственото и смъртта
(SF/I: 107) 4;
Насилието възбужда нещо примитивно в нас. В нашето общество
ние го получаваме в сравнително редовни дози чрез филмите, книгите,
телевизията, вестниците. Ние някак привикваме с малките шокове,
които получаваме от него (DL/G: 189)
Фройд ни запозна с мощта на сексуалността в нашия живот и революционизира начина, по който ние я изживяваме… Но кой ще стори
същото за насилието. То също прониква в нашия живот и все пак ние
лицемерно претендираме, че го намираме за отвратително, макар че нашите забавления и литература, и изкуство, и политика, и общество са
изпълнени с него. Ние го харесваме… (DL/G: 305).

Така очертаният набор от съображения и мотиви е достатъчен за
насочване към данните от проучения корпус. Отделни подробности и
допълнителни основания за избрания изследователски ракурс подлежат
на изясняване в хода на изложението.
1. Сред извлечените материали силно впечатление прави криминалнолитературната типология на медиите и на работещите в тях.
Основно е разграничението между качествени (сериозни, елитни) и
жълти (популярни, таблоидни, булевардни) медии. То се предприема
по начин, доста подобен на прилагания в академичните изследвания
(вж. например типологичните предложения и коментари на Langer 1998;
в издателския бизнес са Юси Адлер-Улсен (Дания) и Дейвид Линдзи (САЩ), а Джейн
Ан Кренц (САЩ) е магистър по библиотекознание и е работила в библиотека. Хакан
Йел (Турция), Джон Вердън, Лин Хайтауър, Джон Кърли и Джеймс Патерсън (САЩ)
са с опит в продукцията и дистрибуцията на комерсиални реклами; Тами Хоуг (САЩ)
е била копирайтър във вестник.
4 Източниците на примери се посочват в скоби с индекс за автора, заглавието и
съответна страница. В края на изложението е даден списък на всички книги, от които
са взети цитираните откъси.
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Bruck, Stocker 2002; Spasov 2000; Getsov 2009). В криминалната литература обаче, точно както във всекидневието на съвременните хора, под
медии обикновено се имат предвид само информационните и информационно-развлекателните средства за масова комуникация.
В наблюдавания корпус двудялбата е представена с твърде несиметрични в количествен аспект набори от метафорични обозначения. Самата качественост на сериозните традиционни медии като че ли не дава
повод за употреба на метафори. Но по отношение на възприеманите като
надеждни източници на информация нови медии, базирани в интернет,
се срещат дори разгърнати метафорични картини с позитивна окраска.
Например един опитен криминален репортер казва за онлайн вестниците, че са страхотна работна среда за начинаещи журналисти, където те
шофират „болид от „Формула 1“ по улица, която става все по-задръстена от други автомобили (TE/M: 22). Противоположната категория на
несериозните вестници, списания, радиа, телевизии и т. н. редовно привлича негативни метафори и сравнения. У множество автори от целия
свят този вид медии по принцип се окачествяват с названия, използвани
и в академичния дискурс, например таблоидни и булевардни вестници,
жълта преса, жълти медии, сензационен печат и др. Но в криминалната
литература списъкът се допълва и с множество неакадемични обозначения като боклуци, (лъскави) парцали, папарашки медии, долни таблоиди,
клюкарска преса, шокови вестници (предавания), кабеларки, жълтеещи
рубрики и пр. Показателни са и саркастични оценки от следния тип: Широкоформатните [вестници] са най-язвителни; изразяват гадното си
неодобрение от позицията на върховен съдник, надзъртащ под вратата на тоалетната (SD/V: 248). В глобалната мрежа съответно наред с
ценните информационни източници криминалната литература открива
долнопробни сайтове (WL/D: 447), дигитален боклук, банални и клюкарски постинги (WL/D: 65), Гугъл бомби (SD/V: 190); много драма, малко
факти (JV/Ne: 448).
Отбелязаната за медийните институции тенденция се вижда ясно
и по отношение на ангажираните в тях хора. Работещите в качествените
медии по принцип се визират с обичайните им професионални названия – като репортери, журналисти, редактори, продуценти, режисьори,
фотографи и т. н. Но колегите им от жълтия сектор често се оказват писарушки, писачи, драскачи, дрънкала, плямпала, дърдорковци, лепки, сплетници, клюкари. Низвергващо те се квалифицират и като псевдожурналисти, журналя, (келяви) журналистчета, вестникарчета, репортерчета, фотографчета, (посредствени) кинаджии, шибани (гадни) папараци.
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Харесвана отграничителна техника е и поставянето на професионалното
название в съпровод на т. нар. или в кавички. Дейността на въпросните
деятели се възприема като недобросъвестна журналистика, осланяща се
на един източник и с нисък праг на нивото на публикуваното (TE/K: 109).
Начинът им на писане следва един таблоиден стил (SD/V: 60), неотговарящ на критериите за допускане в качествената медийна сфера, срв.: …
прочетох версията на местния топрепортер за двойното убийство. Той
беше достатъчно неточен, достатъчно заблуден и имаше достатъчно
слаб стил, за да пише за „Нюсдей“ или „Таймс“ (ND/A: 43). Резултатите от
работата им се описват още като журналистически брътвежи (TE/K: 58)
и писаници на жълтата преса (JL/V: 351), съдържащи каквото искат
да си казал (ST/B: 83), преувеличения, боклук, лъжи (JV/Ne: 75), бомбастични нелепости (JV/Ne: 350), небивалици, например как куче чихуахуа
ловува омари или как образът на Исус се появил върху печена филия с
кашкавал (ST/B: 68). В жълтите медии човек дори може да прочете за
аборта на Майка Тереза (DL/S: 109). Показателна е и представата на една
фикционална водеща за публичния образ на себеподобните ѝ:
Това е странна професия. Нито е актьорство, нито журналистика.
Надали е високо в списъка на нечии амбиции. Никой не храни респект
към водещите на дневните предавания. Синоним сме на лековатост и в
очите на хората сме дори по-ниско от четящите новините – „Хубавки
лица, хубавки дупета и нищо по средата“… Когато срещна състуденти
от Оксфорд, сериозни играчи в издателския бизнес и академичните среди,
или разни хора, с които сме стажували в Би Би Си, а сега са продуценти на
политически предавания или важни задкулисни фигури в политиката, вече
не се впрягам от оскърбленията. „Как е в света на кривите банани?“, подвикна ми отдалече един познат… Много добре знам, че дневните предавания се асоциират с безработицата и трайната депресия и че са само малко повече предпочитани пред тишината по време на гладене (SD/V: 21-22).

В синхрон с това са и пренебрежителните оценки за повърхностната, ограничена, лековерна, обсебена от дребнотемието, екшъна, мелодрамата, пикантерията и кръвта аудитория на съответните медии:
Тъжният факт е, че медийният бизнес е воден от скрити мотиви и в резултат се произвеждат истински боклуци. Пазарът на тези боклуци е
много по-голям от пазара на смислени, интелигентни коментари. Просто
такава е природата на бизнеса, както и на публиката (JV/Ne: 103);
Вие, които сте пред радиоапаратите,… ще продължите да се занимавате със слабоумния микс от лоша музика, просташки вицове и незна-
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чителни новини, с които сте свикнали. Ще има даже игра с печалби. Това
искате, нали? (SF/I: 35);
С Кети и с такива като нея изобщо не можеха да се водят смислени
разговори. Всичко опираше до цените на зарзавата, някое показно убийство, лепнато на първа страница на всекидневниците, и за десерт – порция сълзливи сополи по повод поредната телевизионно-сериална раздяла.
Къде оставаше Киркегор в целия този мижав свят?! (TB/Ch.: 16).

При така описаното разграничение е очаквано жертвите на престъпления, техните адвокати, частни детективи, лекари, психиатри или
близки, правоохранителните и правораздавателните органи да възприемат сериозните медии като потенциални приятели. Също толкова очаквани са подозрителността и враждебността спрямо целия разчитащ на
сензацията, екшъна и мелодрамата жълт сектор. Тази логика наистина
намира потвърждение в съвременната криминална литература. Но очертаната там картина е много по-сложна и нюансирана.
Един от основните аспекти на сложността е свързан с обстоятелството, че в много случаи самото разделение на качествени и жълти
медии се подлага на критичен анализ. Обосновано се говори например
за прогресиращо размиване на разликите между двете категории медии.
Аргументите са напълно съзвучни с аргументите в специализираната
литература (вж. коментарите на Langer 1998; Sparks, Tulloch 2000; Biressi,
Nunn 2008; Zelizer 2009). Например като мощен фактор за промяна в медийния пейзаж криминалната литература без колебание идентифицира
наличието на интернет и на базираните в него издания: Интернет породи чудовищна вълна от графомания (AT/K: 93); онлайн вестниците
публикуват със скорост, която ограничава времетраенето на всяка история (TE/M: 39); след взрива от новини онлайн в интернет понятието
за първа публикация е по-краткотрайно и от времето, за което може
да се направи copy paste на материала и да се препрати (CP/B: 35). Една
от последиците е очебийна: В новинарските агенции и в редакциите вече
няма време да се мисли за словореда или за подбора на думите, там едва
се справят с правописа (CP/B: 24).
От друга страна, забележително е и съвпадението на възгледите по
въпросите на комерсиализацията на медийните продукти и смесването
на осведомителност, развлекателност и зрелищност при конструирането на всякакви типове рубрики и емисии в постмодерната електронна
ера (за мощната роля на фактора инфотейнмънт вж. например Postman
1985 и Thussu 2007). Разликата между академичния и криминалнолите-
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ратурния дискурс по тази тема е най-вече в начина на изразяване: теоретичната литература представя логически задълбочени и статистически
подкрепени аргументи, облечени в терминология, достъпна за ограничен кръг потребители; криминалната литература описва нещата предимно на основата на конкретни примери, представени с език, разбираем за
всички. Например директорът на специализиралата се в риалити формати телевизия РАМ от поредица романи на Джон Вердън разяснява нещата по следния начин:
… Едно време хората в телевизиите смятали, че новините са новини, а забавлението – забавление. Затова и новинарските им емисии били на загуба.
Седели върху златна мина, но нямали представа за това. Вярвали, че новините трябва да включват само факти, поднесени възможно най-скучно…
Новините са живот, животът е емоция, а емоцията е интуитивна.
Драма, кръв, победи, сълзи. Не някакъв смотан сухар да рецитира голи факти и цифри. Трябва да има сблъсък. Да се чува: „Майната ти!…“, „Не, майната ти на теб! На кого казваш „майната ти“, бе?!… Бум! Бум! Бум!“….
Та затова наричаме програмата, с която проверяваме идеите си,
„Излъчи или хвърли“. Защото това харесват хората. Простите избори.
Властта. Също като императора, който гледа надолу към гладиатора.
Палец нагоре – гладиаторът живее. Палец надолу – умира. Хората обичат черно-бялото. От сивото получават главоболие. От нюансите им
прилошава (JV/Ne: 92-93).

Описаната картина се отнася за САЩ, но подобна реалност се открива и във вестникарски нюзрум от другата страна на океана в роман
на Джон Харви:
…редакторът на новините… изпрати наемници да проверят папките и
да извадят от тях пикантни подробности за първоначалното престъпление и последвалия съдебен процес… Наистина, историята на седемнайсетгодишния младеж не можеше да раздвижи така силно настроенията срещу
педофилията, както съдбата на едва навлезлите в пубертета жертви, но
там, в подмолите на делото, имаше достатъчно материал, за да поръси с
пипер темата „Защо освобождавате тези чудовища“. Няколко дози сексуална извратеност, разбъркани с една доза справедливо възмущение – и ето
че сте се добрали до сърцето на читателя в Средна Англия (JH/P: 137-138).

Сходна, макар и съвсем лаконична, е и българската маркетингова
диагноза на Тео Буковски: А нали знаете какво продава пресата – убийства и секс. Комбинацията е умопомрачителна! (TB/Ch: 108).
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Дори на обратната страна на Земята, в Нова Зеландия, нещата стоят по подобен начин. В един роман на Пол Клийв те са представени през
погледа на близък на жертва, самият той син на осъден сериен убиец,
така:
…Микробусите на репортерите нахълтаха в улицата и спирачките
им се заковаха със скърцане пред бариерите, поставени от полицаите.
Изскочиха от микробусите като на пожар. Десетки обективи и стотици очи се вторачиха в мен. Бях сигурен, че са се досетили и сега мозъчните им гънки пламтяха от възбуда: познаваме този тип, познаваме го.
Жаждата за сензации се четеше в очите им, които сякаш щяха да изскочат от орбитите, в устрема, с който се втурнаха да избутват полицаите… Искаше ми се да отида при тях, да размажа кръвта на жена ми по
лицата им, по ръцете им, искаше ми се да ги направя част от случилото
се и да ги попитам накрая как могат да живеят от чуждото страдание
(PC/K: 33).

Процесът на заличаване на границите между видовете медии е
еднопосочен – качествените заприличват на жълтите, традиционните
новини се превръщат в шумен, безвкусен, плиткоумен карнавал, пълен
с жлъчни, едностранчиви мнения, създаващи излишна паника (JV/Ne:
22); говорителите възприемат фразеологията на жълтите вестници и
използват думички от жълтата преса: „кървав“, „ужасяващ“, „обезобразен“ (LD/B: 247). Но претенциите на работещите в сериозните медии да
създават „истински“ новини се запазват, точно както се запазва и презрението им към техните събратя, изповядващи принципа Пикал съм
им на сериозните новини (RM/M:73). Някои писатели дори успяват да
датират момента на стилистична и съдържателна конвергенция между
до неотдавна относително ясно разграничените медийни типове. Ето как
представя ситуацията Ричард Монтанари през погледа на Саймън Клоуз, колумнист в претендиращ да бъде “алтернативна преса“ най-долен
таблоид:
И макар рупорът му – „Рипорт“, с мото „Съвестта на Филаделфия“ –
да не можеше да се сравнява с „Инкуайър“ и „Дейли Нюз“, та дори и със
„Сити Пейпър“, Саймън бе успял да публикува няколко големи репортажа
почти на гребена на новинарския цикъл, след което се сдоби със завистта
на далеч по-добре платените си колеги от така наречения „легитимен
печат“.
„Така наречен“ в смисъл, че според Саймън Клоуз такова животно
нямаше. Де-що имаше писарушка със спирален бележник и язва, до един
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тънеха в клоаката, а онези, които се смятаха за сериозни хроникьори на
своето време, дълбоко се заблуждаваха. Кони Чанг, която цяла седмица
дебна Тоня Хардинг, и „репортерите“ на „Ентъртейнмънт Тунайт“, следящи аферите с Джон Бенет Рамзи и Лейси Питърсън, съвсем размазаха
границата.5
Откога смъртта на малки момиченца минаваше за забавно четиво?
Откакто сериозните новини заминаха по канала на тоалетната,
прогонени от сагата О Джей Симпсън – оттогава (RM/M: 73-74).

2. Картината на потенциалните приятелски и неприятелски връзки
се усложнява и от обстоятелството, че стратегиите за взаимодействие
с медиите са променливи. В едни случаи отделни хора и цели институции намират основания да търсят дружелюбното внимание на медиите,
но в други случаи същите хора и институции интерпретират медиите
като потенциални врагове и старателно ги отбягват. Вариативно е и отношението на медиите е – в едни случаи те упорито издирват, ухажват
или тормозят личности и служби, друг път целенасочено ги игнорират.
Обобщено казано, нещата в крайна сметка (точно както и в обективната
реалност) се свеждат до стремежа към установяване на контрол върху
публичния достъп до информацията в зоната на криминалността.
Когато свързани с криминален случай лица и институции доброволно или под натиск предприемат огласяване на информация (чрез
планирано оповестяване на сведения, зов за помощ, случаен или подлежащ на някакъв вид осребряване информационен теч, търсене на
медийна слава), те поставят медиите в комфортен режим на професионална дейност. Официално осведомяване за наличието на даден криминален случай, за етапи от развитието му, за състоянието на пострадали
и пр. се осъществява чрез организиране на пресконференции или чрез
писмени съобщения от страна на отделни личности и отдели за връзки
с обществеността и медиите. В типичния случай подготвената информация е внимателно дозирана и филтрирана. Спазва се следният количествен принцип: Не бива да даваме всичко на репортерите, а да им даваме
достатъчно… (ChP/L: 131). Медиите могат пасивно да се задоволят с
предоставеното. Обичайна последица от такова решение описва следният пример: По всички канали продължаваха да предъвкват една и съща
подадена им с лъжичка информация (JD/K: 179). По-често обаче медиите
настъпателно преминават към издирване на още информация: захапали
5 Преводачът

дава коректни справки под линия за всеки от визираните в пасажа
реални примери от американската разследваща журналистика.
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са връзката (JO/K: 154), остава да се докопат до сочните подробности
(LS/P: 80), до сензационни интервюта, вътрешна информация, провокиращи детайли (NTR/Z: 222).
От друга страна, осведомителните жестове спрямо медиите може да
изглеждат искрени и приятелски, но видимото на повърхността не винаги съвпада с невидимото в дълбините. И тъкмо елементите на дисфункционалност в информационните контакти най-често стават повод за метафорична сигнификация. Например понякога на медиите се подхвърля
само частица от нещо по-голямо. Това ги примамва да тръгнат по определена следа и да свършат сами останалата работа (да открият пикантна
или злепоставяща информация за някого, да разкрият измама, дори да
намерят убиец). Идеята е следната: Подхвърли на репортерите една гореща и сочна история и те ще се възползват от нея (JV/Z: 308); Мога да
подхвърля на телевизионните станции идеята и всички ще заподскачат
около мен. Вестниците, разбира се, ще захапят веднага след телевизията (JS/Zh: 219). Подхвърляне на частична информация се прави и с цел
да се съхрани приятелската връзка с представител на медиите, с когото
разполагащата с данни институция по принцип си сътрудничи, например: …да се обадим на Данбъри и да ѝ подхвърлим малко трохи, за да я
усмирим (JK/Ko: 141). Същата роля изпълнява и метафората стръв, срв.:
Кралското семейство, депутати, певци, артисти. Само пусни на вестниците подобна стръв и ще клъвнат (JH/Y: 180). Риболовната метафора
впрочем се съотнася и с непретенциозните консуматори на криминално
съдържание: апетитна стръв за шараните пред екрана (DP/S: 274). Подвеждащото частично информиране върши добра работа в жълтия сектор,
но за опитните сериозни журналисти то е познато коварство, от което се
стремят да се предпазят. Добре известна им е и възможността за селектиране на медиите, на които се подава информационна стръв, срв.: Днес ще
говоря с два вестника: „Виктори Кроникъл“ и „Нешънъл“ – останалите
могат да вдишват пари от техните страници (SCZ/G: 141).
Понякога обаче се оказва, че чрез публично оповестените данни
на никоя медия не е дадена вярна следа, срв: Подхвърлих им куп ненужни подробности от двете сцени на убийствата – само и само да държа
тези задници по-далеч от разследването, както и проклетите папараци (JP/M: 36). Подобни дисфункционални ситуации често се обозначават
с фразеологизми като хвърляне на прах в очите или пращане за зелен
хайвер. Поводите за оповестяване на фалшифицирана информация са
много разнообразни. Разнообразни са и гледните точки към тях, но квалификациите на самите манипулативни практики доста си приличат,
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срв.: ще пуснем партенка за пресата (JH/I: 92); всичко е димна завеса
(JV/Z: 31); Хвърляте прах в очите на хората, нали? (LH/T: 224); НСБТ ни
предлага порция фъшкии. Тази пресконференция бе ала-бала (RP/T: 124).
Друга благодатна за медиите възможност се появява при изтичане на информация от някакъв наблюдаван източник. За всички професионалисти от криминално-медийната верига (включително и за самите
медии с оглед на конкуренцията) това е щета, от която те старателно се
стремят да се предпазят, еднозначно третирайки медиите като добре познат враг, срв.:
– Убеден съм, че това, което ще споделя пред вас днес, няма да излезе от
тази стая, няма да стигне до утрешния вестник, нито с електронната
поща до вашите съпруги, любовници, приятели или колеги ловци. …ако от
обсъжданото тук изтече и една дума, ако една снимка от местопрестъплението се появи на личната ви уебстраница или бъде напечатана без
нужното разрешение на ФБР, утре по това време не само ще ви се наложи
да регулирате уличното движение, но ще го правите пред някое училище.
И то прогимназиално… Уликите, които откриваме, историята, която
разнищваме, думите, които използваме, стигнат ли до пресата или до
когото и да било друг, ще се върнат и ще ни попречат (ChP/L: 104-105).

Но въпреки превенцията рано или късно някаква информация не
може да не изтече до медиите (MC/G: 175), винаги изтича информация
(IJ/I: 28). Конкретните сценарии са разнородни; силно варират също
размерът и стойността на информационния теч. И понеже ситуацията е
дисфункционална, обозначаването ѝ с метафори е очаквано. Използват
се многобройни като общо количество изрази от типа на подшушване,
разприказване, раздрънкване, пеене, пропяване, снасяне, изтропване, но
самите употреби на тези изрази са разочароващо клиширани. Преобладават глаголните форми на метафорите, по-рядко се срещат именни,
които звучат малко по-свежо, например: някой от отдела се е разприказвал (NTR/Z: 265); някой вече се беше раздрънкал пред пресата (KF/Z:
149); Снесъл е всичко на вестниците… (JH/Y: 213); да изтропаме цялата
история пред журналистите (HC/G: 10); ще се погрижа да подшушна за
това на „Таймс“ (MC/P: 89); И кой тук някога е пропявал пред пресата?
(JB/O: 68); Кой е певецът? (MC/G: 108). Когато разследващ орган, адвокатска кантора или друга институция установи изтичане на информация, инцидентът метафорично може да се обозначи като пробойна, срв.:
Опитваме се да запушим пробойната… И да затворим устата на репортерката (MC/G: 108). Следващият пасаж разкрива още подробности
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от кухнята на информационните течове: Ченгетата едва ли щяха да разправят на гражданите, но болничният персонал щеше да се постарае. Те
са най-големите клюкари, по-страшни дори от адвокатите. Да впишеш
нещо в медицински доклад бе по-лошо, отколкото да го кажеш на Опра и
Фил… (LH/T: 16).
Отношението на медиите към изтичането на информация от наблюдаваните институции не е еднозначно. Обикновено получените по
такъв начин сведения са добре дошли, но опитните медийни хора осъзнават, че възползването от подобна ситуация не е кой знае какъв професионален подвиг. Ето например позицията на един овладял тънкостите
на занаята журналист: той вече имаше своя рубрика и славата си на репортер, нямаше какво да доказва и обикновено избягваше да гази в мътните води на клеветата и на изтичането на информация (JL/P: 286).
Изтичането на информация освен това може да се окаже и инсценирано
по причини, които съответната институция запазва за себе си. Следват
няколко криминалнолитературни свидетелства за такъв тип заблуждаване на медиите, а чрез тях и на други институции, на заподозрени или
издирвани лица, на цялата общественост: Когато е необходимо, ще оставяме да изтече малко объркана информация във вестниците как разследването едва се влече… (DL/G: 33); Информацията не беше стигнала до
медиите. Това беше странно. Очакваха бурна реакция, но не и мълчание.
Дали да не предложи на началството варианта „изтичане на информация“? (LL/U: 46); Ако е нужно, някои важни репортери ще получат ценна
документация от „анонимни“ източници (RP/T: 158).
Един от начините да се избегне попадането в такива неизгодни позиции е да се сключи сделка, гарантираща на съответната медия поне
временно приятелство от страна на дадена институция. Но и от страна на медията трябва да се предложи нещо – запазване на мълчание за
определен период, ексклузивно интервю в подходящо време, собствена
информация. В следния случай обект на предстояща сделка е писмо до
редакцията на вестник, което би могло да помогне на полицията за разкриването на убиец:
– Така трябва да се спазарим с ченгетата, че да ни държат в течение
на разследването – заяви Фред.
Марк кимна.
– Сделка с информация. Ще ги притиснем да ни дадат информация за
вътрешно ползване. Част от спогодбата ще бъде да не съобщават никакви подробности на конкуренцията. Получават писмото само при условие,
че… Брит получи достъп до лабораторните анализи (EB/M: 141-142).
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Взаимноизгодните контакти могат да се опишат и с други пазарни
метафори, например: Местният криминален репортер веднага надуши
последвалото необичайно раздвижване на полицаите и той тутакси осребри някои вересии, които му дължаха от участъка… (JH/P: 137).
Обичайна практика е и договарянето на лична основа. Емблематична за такава ситуация в съвременната теория на медиите и журналистиката е прецедентната метафора Дълбокото гърло (Deep throat), започнала битието си през 1972 г. като псевдоним на пазен в строга тайна
журналистически информатор за аферата „Уотъргейт“.6 В изследвания
корпус тази метафора се среща само веднъж. Въведена е обаче с общо
положение, което не само е поучително за всеки разследващ журналист,
но се споделя и в множество други текстове от корпуса. Особеното в случая е, че и за самия журналист информаторът е непознат – комуникацията с него става само по електронната поща:
Всичко в журналистиката зависи от контактите. Трябва да имаш източник, на когото можеш да разчиташ, който редовно да те захранва
с безценна вътрешна информация, която може и да не ти е от полза в
момента, но може да се окаже жизненоважна в бъдеще. Като средство
за упражняване на влияние например. Източник, който да те осведомява за нови разкрития в едно разследване, нови открития, направени от
полицията, нови улики, имена на хора, извикани на разпит – такъв вид
информация.
6tiermes7 му дава всичко това. Той или тя е Дълбокото гърло – найдълбокото от всички (TE/M: 79).

Ползата от собствени източници е несъмнена: Журналист без
информатори е като военачалник без разузнавачи (DP/S: 153); …един
криминален репортер се опира на информаторите, те го снабдяват с
данни… Няма значение дали информаторите ти са полицаи, прокурори,
крадци, съдии или затворници. Важното е да ти дадат точната информация (CP/B: 29-30). Разбира се, това не винаги е гарантирано. Може
да се стигне и до ситуация като следната: имам източници в полицията, но този път мълчат като риби (JK/Ko: 117). Когато източниците не
мълчат, тяхното говорене обикновено се назовава пряко, например така:
подаваше неофициално информация (MC/G: 107). Ако пък се описва с
метафори, те са същите, които се използват и за нерегламентиран теч,
например: Моите детективи май ти снасят всичко (EB/M: 148).
6 За

подробности вж. например Woodward 2005; Carlson 2010; Watson, Hill 2015: 74.
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В други случаи на средствата за масова комуникация наготово се
поднасят сведения поради желанието за медийно присъствие на отделни личности – адвокати, полицейски шефове, кметове или други представители на официалните власти. Информационни дарове или оферти медиите могат да получат и от престъпници и обикновени граждани
(свидетели на престъпления, пострадали от посегателства или техни
близки, колеги, съседи и др.), опитващи се да продадат своята криминална история. Всичко това са благодатни и добре оползотворени от
криминалнолитературната фикция източници на метафори, например
от кръга на медийната слава или на принципа каквото и да е появяване във вечерните новини е по-добро от никакво (MC/T: 24). Но по тази
линия като че ли няма основания за ясно метафорично обозначаване на
самите медии като приятели или врагове. Обикновено метафори се повяват по отношение на самите търсачи на слава, които се натискат за
медийно присъствие (JAK/N: 202), а във връзка с медиите се визира или
способността им да осигуряват популярност на този, който държи на
всяка цена да попадне под светлините на прожекторите (SF/I: 49), или
агресивната им множественост, например: Утешението беше дошло от
големия брой журналисти, нахлули в кухнята, за да го фотографират
и интервюират. …той се чувстваше почти щастлив, все още гладен за
няколко комплимента и малко допълнителна слава (PR/A: 337).
3. Друго е положението, когато жертви на престъпление, заподозрени и обвиняеми, разследващи, лекуващи, прокурори или защитници крият от медиите информация, за да не може чрез публичното ѝ
огласяване да се нахлуе в личното пространство на пострадалите, да се
попречи на разследването или да се повлияе върху съдопроизводството: Случва се доста често. Репортерите знаят повече, отколкото биха
искали полицаите, и в много случаи пречат на разследването (TE/M: 3839); Искаме да запазим тази история покрита колкото се може по-дълго… В секундата, когато нещо се разчуе, ще избухне истински ад (PC/D
12); Ако тези фотографии попаднеха в ръцете на пресата, тогава щеше
да настъпи истинският ужас (HY/R: 118); Това е изпипано убийство…
В момента, в който пресата се докопа до него и вестниците залеят улиците със снимката на това момиче, ще бъдете като в тенджера под
налягане (MA/Ch: 13).
В подобни случаи обвиняеми, извършители на криминални деяния, пострадали от престъпления и техни роднини, познати, съседи и
пр. виждат в медиите (особено в жълтите) опасен враг. Основна стра-
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тегия е съответният човек да отказва всякакъв коментар или просто да
стане неоткриваем: Беше избягала на хиляди километри, за да се скрие
от медиите… (IJ/I: 28). Към същата тактика прибягват и детективи, полицаи, криминалисти, адвокати и пр., но за обвързаните с определени
институции в криминално-медийната верига има и други варианти, за
които се говори метафорично. Често например се появява някаква изрична директива за налагане на информационно затъмнение, за създаване на информационен вакуум, за забрана за изтичане на информация, за
поставяне на похлупак върху източниците, за преднамерено покриване
(потулване) на дейности и сведения, за специални мерки репортери и
фотографи да се държат настрани физически и информационно. Начините за справяне с медиите са изключително разнообразни. Следващите
примери само маркират типични възможности, без да дават подробна
представа за множеството рутинни и иновативни маневри, свързани с
криенето на информация във фикционалната реалност на криминалната
литература, срв.: Ще засекретим полицейските доклади и ще направим
всичко възможно да потулим нещата от медиите (JF/T: 17); И пълен
гроб. Никакви пресконференции… (JL/V: 48); дръжте си езика зад зъбите
(MA/Ch: 16); Току-що дойдоха от Канал двадесет и шест… Дръжте ги
в чакалнята. Не искам никой да си пъха носа в интензивното (LH/T:
19). Основание за налагане на ембарго върху контактите с медиите може
да бъде и евентуална връзка със сериозни политически, финансови или
икономически проблеми, но също и принадлежността на участник в даден криминален случай към някакъв елит или към специфично малцинство (расово, етническо, социално и пр.). В такива ситуации е типично
използването на познати метафори, но се прибягва и до нови, например:
Жертвата е хомосексуалист… Значи трябва да приемем, че някои хора
наблюдават разследването и само чакат възможност да ни обвинят, че
сме хомофоби. Гледай да не дадем на медиите бухалка, с която да ни ударят (LD/B: 91).
Всички щрихирани дотук поводи за ограничаване на контактите с
медиите се срещат многократно в изследвания корпус. Само веднъж обаче
е визирана възможността на медиите да се гласува доверие, че сами ще се
въздържат от разпространяването на травматизираща информация, срв.:
На езика на медиите и полицията „брутално“ означава, че има подробности, които пресата не бива да разгласява. Обществеността трябва
да бъде предпазена от знанието, че на света има хора, способни на подобни неща. Напълно разбираемо: защо роднините на жертвата трябва
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да знаят всяка подробност от смъртта на тяхното дете, брат, сестра
или родители? Защо тези подробности трябва да се правят обществено
достояние? Но това не означава, че пресата не бива да ги знае (TE/M: 37).

Пасажът провокира много въпроси. Един от тях е дали визираната
преса7 е мит, или е реалност извън конкретния романов свят. Но колкото и занимателен да е поставеният въпрос в пределите на обективната действителност, с оглед на проучения корпус отговорът му е много
прост: в световете на останалите криминалнолитературни текстове такава преса няма. Там постоянно се намират основания медиите да бъдат
третирани като потенциален враг от страна на останалите участници в
събитията и да се крие информация от тях. Това поставя вестници, радиа, телевизии и всякакви други средства за масова комуникация в режим на търсене на информация, принуждава ги по някакъв начин да се
доберат до необходимите сведения, за да ги дадат на аудиторията, която пък е в перманентен режим на очакване на информация. И медиите
тръгват на лов за истории, мнения и кадри, дебнат, шпионират, обсаждат
и атакуват хора и институции, тормозят близките на жертви и обвиняеми и се стремят да открият всякакви подлежащи на оползотворяване
детайли. Тези обстоятелства естествено са благодатна почва за култивиране на множество метафори.
Един от най-ясно очертаните по посочената линия метафорични
кръгове е свързан с глада и жаждата, срв.: Очевидно Гринър беше жаден за информация… В крайна сметка той беше репортер… (JP/M: 30);
Вестниците, радиото и телевизията жадуваха за информация (KF/Z:
49); Двайсет и четиричасовите новинарски програми винаги изпитват
глад за събития (VM/K: 116). По принцип гладът и жаждата за информация, за разлика от глада и жаждата за сензация (вж. по-нататък), не дават
повод за враждебни оценки. От гледна точка на самите журналисти те
дори се причисляват към високите професионални стандарти:
…ако искаш да бъдеш един от най-добрите, трябва да бъдеш гадно копеле, да поемаш рискове, да имаш достатъчно целеустременост, да не се
страхуваш от предизвикателства и никога да не се отказваш, ако си на7 Конкретно

в този цитиран случай, но и в много други както в криминалната литература, така и навсякъде извън нея, включително и в специализирани журналистически и академични източници, преса (или печат на български) се използва като обобщаващ етикет за всички видове новинарски медии. Например 3 май е световен ден на
медийната свобода на словото, но се нарича просто Ден на свободата на печата (World
Press Freedom Day, обявен от World Association of Newspapers and News Publishers).
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душил интересна история. Хайди Шус има от всички тези неща… Освен
това я гложди глад за истории…, Няма история, която да е твърде маловажна или твърде скандална за нея… (TE/M: 21-22).

Типични за ситуации, в които медиите вече знаят нещо, но се стараят да узнаят повече, са метафорите от кръга на ровенето – изравяне, изкопаване, дълбаене, задълбаване и др. Вложеният в ровенето труд, например
при проучване на документи, обикновено се схваща като упорит и всеотдаен и може да получи одобрителни оценки: Медиите вършат достатъчно добре работата си да ровят за своя сметка (TH/Ch: 194). Разбира
се, упорството на медийните хора, изисквано от самата им професия, не
изключва възможността дейности като ровене и дълбаене да се окажат
неудобни за конкретни личности и институции извън медийната сфера,
дори могат да се възприемат като враждебно нахлуване в територии, които всички звена от криминално-медийната верига се стремят да опазят
недостъпни за публичния взор. Типични контексти могат да се видят в
следните примери: Репортерите не само бяха изровили отнякъде портрет на Дебора Харви, но имаше и снимка на джипа ѝ… (PC/D 18); изравяте всевъзможни гадории за нея (TE/K: 157); В продължение на няколко дни
полицейското управление със затаен дъх се чудеше дали някой репортер
няма да се задълбае по-надълбоко от обикновените новини… (AH/D: 179).
Следващият голям тематичен кръг обхваща множество животински метафори. Централно място тук заема категорията на хищниците.
Самото дефиниране като хищник определено е криминалнолитературен
симптом за недоброжелателно отношение към заслужил такова отношение медиен деятел. Родовите понятия хищник и хищен често етикетират криминални репортери, водещи на криминални предавания, медиите въобще чрез формулировки като хищните журналисти (JD/K:
340), хищници без никаква съвест (MO/U:171), хищнически инстинкт
(DC/T:199),. Срещат се и по-разгърнати метафорични оценки, например:
Нарича пресата джунгла, в която бродят хищници, които се избиват
помежду си (KF/Z: 152). Използват се и алюзии с хищници: кръвожадните журналисти (DC/T: 39); надушват кръв (JG/Ts: 293); в лапите на пресата (RC/S: 260); далечното ръмжене на таблоидите (РГ/К: 394); ще ви
разкъсат живи (JV/Z: 31); озверялата глутница журналисти (DC/T: 13).
Все пак много по-предпочитано е свързването с уточнен вид хищник.
Много активни са метафорите, свързани с мършоядни хищници,
например чакал, хиена, койот. Словесните им въплъщения са винаги
в множествено число. Използват се за враждебно обозначаване на ре-
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портери, фотографи или телевизионни оператори, обединени в глутници, които неуморно преследват възможни информационни плячки,
например: репортерите са глутница чакали (JM/P: 404); После го предадоха на репортерите. Глутница хиени, които лаеха около него (LL/U:
95); Имаше толкова много подвижни телевизионни и радиостанции,…
безброй койоти, които вият към луната (RC/S: 149). С най-голяма фреквентност в кръга на конкретизираните мършоядни обаче се регистрира лешояд. За тази метафора в корпуса са открити повече от 50 случая с
употреби у автори от целия свят. Обичайната словесна форма очаквано
е в множествено число. Типични денотати са журналисти, фотографи,
оператори, интерпретирани не просто като неприятели, а като презряна и отблъскваща паплач (от екологичното мислене за лешоядите като
санитари на природата в случая няма и следа), срв.: Журналистите по
принцип са шайка лешояди (JH/I: 103); гладни кресливи лешояди (JK/Ko:
89); ято лешояди в очакване на мърша (LS/P: 39); нямаше леш и лешоядите отидоха да я търсят другаде (JK/K: 92). Въпреки многобройността
си метафоричните употреби на лешояд са всъщност доста еднообразни,
дори когато са подсилени с представи за други агресивни птици, например: Още са там. Ято гарвани, сбирщина лешояди (SD/V: 138). На този
фон не е изненадващо, че единственото свежо сравнение на журналистите с хищни птици в изследвания корпус не визира лешояди, срв.: Те
подтичваха край него в опити да го накарат да говори, досущ чайки
с остри като бръсначи клюнове, пикиращи срещу риболовен траулер
(РГ/К: 170).
Високочестотна в кръга на ловуващите хищници се оказва и метафората акула. Особеното при нейната реализация е, че обичайното в
медийни и криминални контексти значение на „едра риба“ е игнорирано. Неговото място е заето от конотациите „кръвожадност“, „нападателност“, „безпощадност“. Това ясно личи дори от следните кратки илюстрации: Днес явно бе ужасен ден както за мъртвата жена на улицата, така
и за хората в банката, но чудесен за медийните акули (PC/K: 35); телевизионните репортери ще се втурнат… като акули към прясна плячка
(P&L/B: 53); знаехме, че ако срещнем погледа на някой репортер, това ще
му подейства както кръвта действа на акула (JK/Ko: 22).
Подкатегорията на ловуващите диви бозайници е представена чрез
метафората вълк. Тя се открива както във фразеологизирани изрази от
типа Няма смисъл да свикваме пресконференция и да я хвърляме на вълците (JG/Ts: 284), така и в други обкръжения, например: Приличат на
глутница гладни вълци, надушили плячка (MO/U: 171).
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Метафорите куче, кучка и хрътка, от друга страна, са единствените от кръга на опитомените животни с повече от една регистрация в изследвания корпус8, но употребите им никога не дават повод да се мисли
за домашен любимец, за най-добър приятел на човека, за пазач на стадото
или дома. Странно е, че нито веднъж в корпуса не се появява позитивната метафора за медиите като куче пазач (англ. watchdog), което зорко
бди над обществото и го пази от злоупотреби с властта. Тази метафора е
възможно най-приятелската с оглед на връзката между медии и общество
и е в пълно съответствие с идеята за медиите като четвърта власт (вж. понататък). В криминалната литература по данните от изследвания корпус
не е популярна и метафората за зависимите медии като пале, угоднически
махащо с опашка пред своя господар (англ. lapdog). Липсва и представата за медиите като кучета, легитимиращи олигархически интереси (англ.
guard dog). В теорията на масовата комуникация и журналистиката „кучешките метафори“ отдавна са придобили ясен концептуален и терминологичен статут.9 Криминалната литература обаче явно не ги цени. В нея
кучето и неговият лай винаги са представени негативно. Активни семи се
оказват преди всичко „агресивност“, „настървеност“, „злост“. Възникващата представа е съответно за зли, подивели или просто за гладни улични псета, например: [журналистите] се нахвърлиха върху нея като гладни
кучета (DP/S: 268); Ти пусна дивите кучета по петите му (JH/K: 198); в
момента разлайва пресата (JO/K: 291). В единичен случай за обозначаване на опитен журналист от булевардния печат се среща старо куче в обичайния смисъл на това устойчиво словосъчетание, срв. Пеле Хюстеде от
„Госип“… Старо куче е той (JA-O/Zh: 209). Кучката е с още по-лоша репутация в криминалнолитературната зоология – метафората кучка няма
нито една употреба с позитивен или поне неутрален смисъл. Тя винаги се
съотнася с напористи, досадни и коварни репортерки, възприемани като
зла напаст: Трябва да разкараш онази кучка от „Ай“ (JM/P: 63); Как тази
противна кучка си позволяваше да идва тук… (JO/K: 162).
С доста по-чести присъствия в корпуса е метафората хрътка. Тя
поддържа известна конотативна близост с куче, обаче никога не кръс8 Само

с по една употреба, като обидни квалификации за журналисти от конкретни медии, са регистрирани обозначенията магаре и прасе.
9 Срв.: „Възгледът за медиите като куче пазач срещу злоупотребата с власт и срещу
корупцията в обществената сфера отдавна е ключов елемент на журналистическия автопортрет, митологията на печата и демократичната западна политическа теория“ (Маккуайл 1992: 120). За метафорите watchdog, guard dog и lapdog по отношение на медиите и
журналистиката вж. още Donahue et al. 1995; Johnson 2014; Watson, Hill 2015: 123.
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тосва семантичното си поле с кучка. Основните асоциации, които появата ѝ събужда, са свързани с лов, с упорито преследване на дивеч, с
агресивност, срв.: Репортерите ни преследват като хрътки (JK/Ko: 24);
Новинарските хрътки много скоро щяха да открият как стоят нещата (TH/Ch: 267); новинарските екипи щяха да надушат миризмата на
смъртта като хрътки (TH/Ch: 37). Изцяло в положителния спектър на
оценките е метафората състезателна хрътка, срв.: Ти си състезателна
хрътка, Триш… Ако успееш да скалъпиш някое извънредно интервю по
случая, повече няма да ти се налага да се подвизаваш като момиче на
времето… (JH/I: 13).
Друг добре очертан тематичен кръг образуват метафорите на дребните зловредни твари – пиявици, комари, мухи, всякакви хапещи и лазещи насекоми, чрез които медиите се представят като неприятели в личен план. Жертви на престъпления или техни близки, но и странични
консуматори на медийни съдържания с криминална тематика често възприемат представителите на медиите като кръвожадни, паразитиращи,
дразнещи гадини, действащи в нападателна група, срв.: Биваше я да се
оправя с представителите на медиите, смяташе ги за пиявици, които
трябваше да бъдат махнати веднага щом се впиеха в теб (JF/T: 12); Репортерите са комари… Размазваш един, двама други идват на неговото
място (JH/I: 190); типични конски мухи (JK/Ko: 45); драскачи в списания
и каква ли не друга лазеща паплач (JA-O/ZH: 304); Репортерите бяха надушили сензацията… някакъв закърнял инстинкт ги привличаше към
всяко местопрестъпление, както мухоловката привлича досадните насекоми (JK/Ko: 20).
Използването на метафори от кръга на маймуна на първо място
цели приписването на човекоподобност. Обикновено се прилага към
единични представители на медиите, възприемани като напористи примитивни врагове от страна на конкретни индивиди, попаднали под медийна обсада: Снощи един се изкачи по фасадата – един от онези папараци, нали разбирате. Беше се вкопчил като маймуна в улука на горния
етаж… (MO/U: 171); тази маймуна, операторът… Данбъри и шимпанзето ѝ… Проклетият маймуняк спринтира към мен и навря камерата в
лицето ми… Проклетият маймуняк не преставаше да се хили… На оня
шебек лицето му по рождение е червено… (JK/Ko: 46-48).
С животинската линия в търсенето на информация логично е
свързан и метафоричният кръг на лова, който от своя страна също съвсем логично се пресича с кръга на военните метафори. И двата кръга са преимуществено съотнесени с журналисти, репортери, водещи на
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предавания и др., възприемани като добре познати неприятели, основно от жълтия медиен сектор. Те ловуват, дебнат, слухтят, душат, устройват хайки и засади, използват радари, насочват оръжия, обсаждат,
преследват, шпионират, маршируват, нападат, атакуват, щурмуват
и извършват всякакви подобни ловни, военни и паравоенни действия
спрямо разследващите престъпления, жертвите на посегателства или
техните близки, болниците, съдилищата, адвокатските кантори и т. н.
Ето няколко примера: пощурели репортери, тръгнали на лов за сензации
(MG/Ts: 247); хайките репортери, които се мотаеха наоколо (JH/Y: 36);
Таблоидите имаха шпиони навсякъде… (VM/K: 65); заобикалящите ме
представители на пресата приличаха на нападаща армия от извънземни киборги (P&L/B: 177); преди да започнете да ме обстрелвате с журналистическите си оръжия (LS/P: 306). Разбира се, има и пасажи с комбинирана употреба на множество ловни или военни метафори, както се
вижда в следния пример:
Телевизионните екипи за предавания на живо бяха обсадили авиокомпания „Скайуей“…Хората от „Скейуей“…бяха малко изненадани от армията от подвижни телевизионни станции и новинарски екипи, които нахлуха в техния иначе спокоен свят… Репортери и оператори окупираха
„Управление въздушни полети“… (RC/S: 358-359).

Само два пъти в изследвания корпус (и в двата случая у авторки с
журналистическа кариера), се регистрират много специфични употреби
на военни метафори. Активизираните конотации в тези случаи съществено се отличават в сравнение с конотациите в привежданите досега
примери, срв.:
Всичко написано би трябвало да стане част от новия процес, да му бъде
от полза, да допринася за развитието му. И отново най-подходящото
оръжие се оказва журналистиката (CP/B: 337);
Волева брадичка, широки рамене, решителна уста: от онези мъже,
които в предишно поколение биха предвождали батальон и биха спечелили уважението на подчинените си. Журналистиката – въоръжените
сили на новото време. Кой знае? (SD/V: 189).

В режима на търсенето на информация криминалнолитературното
внимание е силно привлечено и от обстоятелството, че представителите
на различни медии често действат еднотипно и едновременно, образувайки големи множества. Този аспект от устрема на медиите към ин-
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формационни завоевания вече бе споменаван във връзка с употребата
на военни, ловни и животински метафори, които създават внушение
за организирано преследване на една и съща плячка. Обаче медийното
множество в много случаи остава човешко, но или е спонтанно и аморфно, с характеристиките на тълпа, или е слабо организирано и разчита
само на някаква низша и груба социална спойка. Специализирани в този
вид обозначаване са метафорите от серията тълпа, гъмжило, орда, сюрия, пасмина, шайка, банда, стадо. За всички тях е характерна възможността да примитивизират обозначените денотати. При орда, сюрия,
шайка, банда, пасмина семата „примитивност“ присъства винаги, придружена от конотацията „агресивност“, а при стадо вниманието се отклонява по посока на множество, по-низше от човешкото, срв.: цяла орда
от репортери и телевизионни оператори (MG/Ts: 177); шайка таблоидни репортери (SD/V: 169); банда папараци (РГ/К: 184); онази пасмина
отвън (JH/Y: 42); Посочих стадото репортери… (MC/P: 88). Във всички
подобни случаи се осъществява ясно забележимо символично понижаване в статус по отношение на действащите в съвкупност представители
на медиите, разпознати като врагове. С най-слаб потенциал за снижаване на статуса на медийни множества е обозначението тълпа. То често се използва в почти неутрален смисъл за назоваване на струпало се
множество. Но дори и тогава се усеща известна заплашителност, идваща
като че ли от самата многобройност на събралите се индивиди с еднаква
професионална принадлежност. Съвсем малка контекстуална подкрепа
е необходима, за да може чрез тълпа недвусмислено да се обозначи заплашително примитивно множество с бушуващи в него първични сили,
срв.: Имаше усещането, че журналистическата тълпа ще се умножи
като вирус – все по-голяма и по-гладна… (MC/G: 119); Беше нападната
от тълпата журналисти. Трябваше да видите какво гъмжило беше тук
(JO/K: 154). Гъмжило, както частично се вижда от последния пример,
може да се използва по същия начин. Подобно е положението и с глаголните метафори от същите корени: ловците на сензации се тълпят
пред дома ѝ (NTR/Z: 386); съдът ще гъмжи от репортери (IJ/I: 29). Дори
неутралното обозначение множество може да придобие конотации на
застрашителна примитивност, ако влезе в парадигмата на нечовешкото,
срв.: …множеството [репортери, оператори] се юрва заедно с мен като
мравки, пренасящи троха…. Кълбо от разярени плъхове с преплетени
опашки (SD/V: 136).
Наред с преднамереното примитивизиране на големи групи търсачи на информация са обичайни и други прояви на съпротивителна
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реакция срещу масираното нахлуване на медиите в охранявани територии. Например чрез метафори, свързани с определени природни стихии, се обозначават предизвикващите стрес еднотипни и едновременни
действия на множество представители на медиите. Обикновено в такива
случаи самите действия (най-често настойчивите репортерски въпроси)
метонимично заместват извършващите ги лица. Това символично отстраняване на медийните хора от описваната картина е недвусмислено свидетелство, че те биват интерпретирани не просто като прекалено
усърдни деятели, но и като напаст, в която има повече природа, отколкото цивилизация и човечност, срв.: въпросите валяха като град (JH/Y: 37);
пороя от възбудени въпроси (MG/Ts: 84); нова вълна от въпроси (JH/I: 33).
Метонимичният ефект на отстраняването може да се подсили с включване на военен елемент: експлодираха още въпроси (RC/S: 150); избухнаха
въпроси (MO/U: 207); въпросите заваляха като куршуми (NTR/Z: 270);
залп от въпроси (LS/P:158); канонада от нови въпроси (H&R/Zh: 372).
Същата дехуманизираща тенденция ясно се вижда и в случаите,
когато голямо множество търсачи на словесни или образни информационни ценности метонимично биват заместени от професионалната
техника, с която работят. Идентична е и семиотиката на заместването
чрез превозните средства на медиите – леки автомобили, микробуси,
хеликоптери, например: Над тях кръжеше хеликоптер на една новинарска станция, наоколо бяха паркирани микробуси с огромни сателитни
чинии (KW/Zh: 274). Очевидно като заплаха номер едно се възприема
множеството на телевизионните камери, защото в наблюдавания корпус именно те най-често се използват като инструментални заместители на стоящите зад тях хора; но фотоапаратите и микрофоните също се
споменават като елементи от картината, срв.: камерите ще дебнат всяка твоя стъпка (KW/Zh: 28); Навсякъде имаше камери и фотоапарати
(JM/P: 459); Камерите забръмчаха. Пред лицето ѝ се появиха микрофони
(NTR/Z: 269); бъкаше от камери и микрофони (JH/K: 296). Срещат се и
по-разгърнати метонимични описания: Телевизионните камери снимаха, микрофоните бяха подредени като плътна ограда, химикалките и
лаптопите бяха готови… (AH/D: 399). Метонимията понякога е дори
двустепенна: множество светкавици или обективи може да замести неодушевеното множество фотоапарати и камери, зад които би трябвало да
стоят хора, но човечността е напълно скрита: нареди на пожарникарите
да изнесат труповете зад ъгъла на сградата, далеч от алчните обективи на пресата (JH/I: 9). Разбира се, и единственото число може да дехуманизира успешно в условията на метонимия, срв.: Червеното око на
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камерата се беше втренчило в мен (JG/Ts: 181); Да разглежда фактите
през изопачения обектив на пресата стимулираше въображението му
(РГ/К: 329). Друга логична възможност е комбинирането на технически
заместител на живия човек с военна метафора или сравнение, чрез което
самите медийни оръдия на труда се преосмислят като огнестрелни оръжия: заслепяващият обстрел на репортерските фотоапарати и телевизионни камери (LS/P: 47); Светкавиците блеснаха като артилерия…
(JH/Y: 17); черните обективи на телевизионните камери следят всяка
негова стъпка като прицелващи се оръдия (DC/T: 38-39);
Понякога в технизираната картина се включват и природни обекти,
които представляват нещо голямо, страховито и негостоприемно, сред
което човек не се чувства в безопасност, например: под светкавиците на
камерите и порой от репортерски въпроси (JH/I: 190); море от светкавици (TE/K: 262); бурята от светкавици на журналистически фотоапарати (JKW/L: 56); микровълнова гора – върволица от телевизионни коли
с издигнати микровълнови предаватели (МК/Х: 128). Друга възможност
е добавянето на животински елемент, конотиращ застрашителност или
поне дразнеща натрапчивост: новинарските хеликоптери бръмчаха
като конски мухи из въздуха (PC/T: 160).
Метонимично отстраняване на живите медийни хора има, разбира
се, и в безбройните случаи, когато на преден план се изтъкват съответните средства за масова комуникация – вестници, списания, телевизии,
новинарски агенции, медиите изобщо, определен вид предаване или рубрика. Дехуманизиращият потенциал на институционализиращата метонимия обаче не е така силен, както в описаните по-горе случаи, понеже
този начин на говорене е съвсем обичаен и в академичния дискурс, и
в професионалния сленг на работещите в сферата на публичните комуникации, срв.: Вестниците още не се бяха появили… (PR/A: 371); Вестниците, телевизията се подиграват с нас (HY/R: 182). За да се усети
дехуманизация на агресивно множество хора от медиите чрез този вид
метонимия, се използва метафорична помощ: медиите щяха да докопат
тази история в мръсните си алчни ръчички (JO/K: 98); пресата обсажда
Стюарт още от деня на смъртта на съпругата му (JL/P: 365); тялото
на Джамал Нари щеше да попадне в новините (PC/T: 56); Добре че на местопрестъплението не беше довтасала и телевизията с нейните камери
(HY/R: 115).
За разлика от институализиращите метонимични преноси, които
обикновено функционират в неутралния и в негативния спектър на обозначаването, има една метафора, която възниква изцяло и единствено
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като позитивна. Свързана е с възможността търсенето на информация
от страна на медиите да се ориентира и към структурите на властта с цел
хората не само да бъдат добре осведомени за дейността на тези структури, но и за да бъдат предпазени от евентуални порочни практики в
тях. В научната теория и в професионалния журналистически говор тази
социално желана роля традиционно се описва с възвеличаващата медиите в институционален и властови аспект метафора четвърта власт (и
нейния коментиран вече метафоричен синоним куче пазач). В криминалната литература назоваването на медиите четвърта власт се среща
често, но обичайната употреба на израза се отличава с две особености.
Първо, обозначението не се усеща като метафорично и има нужда от
нещо допълнително, за да се пробуди експресивността му, например от
някакъв вид подчертаване, както е в следния случай: За пръв път се запознавам с човек от ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ! (JK/K: 222). Второ, в голяма
част от контекстите няма никакви индикации изразът четвърта власт
да се използва според терминологичното му предназначение. Създава
се впечатление, че по-скоро се употребява като неутрален синоним на
медии, без изобщо да се свързва с идеята за медиите като пазители на
обществените интереси. Само в няколко случая от изследвания корпус,
понеже съответната визирана личност принадлежи към политическия
елит или към определена държавна институция, може да се допусне, че
все пак с метафората се има предвид именно ролята на медиите като четвърта власт. Например за обвинената в сексуален тормоз над по-млад
политик госпожа Трине Юл-Осмундсен, правосъден министър, е казано:
обичайно тя никога не отговаряше на обаждания или атаки от четвъртата власт в неделя (TE/K: 40). Извън подобни контексти употребите
на четвърта власт в криминалната литература се оказват подобни на
повечето употреби във всекидневната реч – като че ли въобще без да се
осъзнава същинският смисъл на метафората.
4. Многобройни поводи за метафорични оценки дава и самият
начин на медииране – медийната обработка на независимо по какъв
начин получения суров материал, който трябва в определена форма да
се поднесе на аудиторията. Именно с предпочитанията на аудиторията,
описвани като апетит, жажда, храна, се обясняват някои тенденции,
например стремежът към засищането на неутолимия апетит на читателската публика с пикантни клюки, подправени с известна доза реалност (JM/P: 335). Метафората на храненето фигурира дори и в обобщени
етнокултурни оценки, срв.: В продължение на две десетилетия той беше
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водещият репортер на ненужните клюки в Италия – страна, която се
нуждаеше от постоянно захранване с такава информация (DL/S: 175). За
потребителите на медийни съдържания с криминална тематика не особено ласкателно се казва, че поглъщат тези истории като топъл хляб
(TH/Ch: 152), гълтат на закуска слухове за серийни убийци, заливат
си с тях овесената каша (LB/O: 259). Срв. още: Читателите искат да
вкусят от мъката и емоциите; да опознаят жертвата и нейните приятели (TE/M: 51).
Последният пример насочва към обширната рубрика на метафорите, свързани с вкусовите качества на медийната криминална храна.
Така се събуждат преки асоциации и с особеностите на използвания в
представянето на историите език. Обичайни в това отношение са прилагателни като пикантен, апетитен, солен, пиперлив, сладникав, блудкав,
сочен, парещ, парлив, горещ, глаголи и съществителни от същите корени, фрази от типа на поръсен с пипер, срв.: пикантни снимки (JA-O/Zh:
114); блудкавите му преувеличени истории (JA-O/Zh: 210); една гореща и
сочна история (JV/Z: 308); да има нещо пиперливо в предаването (AH/M:
35); парливи въпроси (JG/Ts: 15). Консумацията на криминална храна и от
страна на медиите, и от страна на аудиторията често се представя през
метафоричната призма на животинската кръвожадност, например: колко
се забавляваха медиите, докато разкъсваха един от своите (PC/K: 234);
изреди фактите по делото и ги украси съвсем леко, за да угоди на жадуващата кръв тълпа, която се взираше в телевизорите (WL/D: 133-134).
Метафорите на храната, глада и жаждата имат амбивалентен статус в полето на медийните функционери: свързването им с търсенето на
информация е в позитивната зона на оценките, но гладът и жаждата
за сензации са едни от най-често визираните нелицеприятни качества
на медиите. Обсебеността от сензационното и скандалното е диагностицирана в безброй примери: гладните за сензации журналисти (TE/K:
359); жаждата на медиите за сензация (MC/G: 123); винаги си отваряше
очите за нещо сензационно, в което „има хляб“, нещо кърваво (ChP/L:80).
Изразът търсачи на сензация контекстово се синонимизира с лешояди
(JV/P: 88). Формулират се и обобщения, че репортерите имат склонността да правят сензации, да преувеличават и да те накисват (JF/T: 29),
че идиотското търсене на сензации е доказателство колко долнопробен е
станал медийният свят (JV/Ne: 318).
При представянето на криминалната тема от определени тематични области специално се издирват истории с висок потенциал за сензациониране: Секс. Насилие. Липсващи пари от търговия с наркотици.
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Корумпирани ченгета. Изнасилването беше ключът към всяка сензация
(NTR/Z: 212); политика, секс и трупове (JAK/N: 57); Убийство и известна личност: възхитителен коктейл (SD/V: 249); Тя беше фотомодел и
роднинството ѝ с мафията я правеше безкрайно интересна за клюкарската преса (SF/I: 186); всякакви подробности, свързани с някой смъртен
случай, беда, скандал или престъпление в елитните кръгове… колкото
са по-зловещи, толкова по-добре (EB/M: 20). Медийният афинитет към
сензационното среща неодобрението на всички, които по някакъв начин
са застрашени от него: „Едри риби замесени в загадката „Балун“?, „Хайлайфът на Торино трепери“, „Секс и милиарди в дъното на заплетеното
престъпление с чукалото“. Комисарят вече виждаше заглавията. И как
да работиш успешно в такъв случай… (F&L/N: 308); знаеха, че пресата
ще превърне смъртта в сензация и ще започне гръмко да настоява да
открият виновника колкото се може по-скоро (DL/S: 57).
Неотделима от стремежа към сензациониране е склонността на медиите да изопачават нещата и във фикционалните, и във фактологично
ориентираните формати. Криминалната проза е много чувствителна към
това и предлага изобилие от примери за гражданско и институционално
недоволство от въпросните нечистоплътни практики, срв.: журналистите можеха да извъртят фактите (KF/Z: 248); ще изопачат нещата, ще
ги направят евтини, грозни и отвратителни (JV/Ne: 75); Помня начина,
по който медиите отразиха убийството му – всичко беше истерично,
плитко, евтино и безкрайно противно (JV/Ne: 102). Често срещан вариант на изопачаването е придаването на сензационност на всевъзможни
истории, които сами по себе си не заслужават това или пък сензационирането им се приема за кощунствен акт. За целта е достатъчно определен
аспект от тях да се подчертае, да се преувеличи (понякога в мащабите
на героизиране или демонизиране) или просто недоброжелателно да се
натрапи на вниманието чрез многократно оповестяване. Този характерен начин на действие често се описва като драматизиране, дъвчене,
нищене, раздуване, разнасяне, разпердушинване, разбиване и др., срв.:
говорителят успя с патетично задъхания си тон да представи събитието като всеобща драма (VM/K: 119); Всички местни станции ги разнасяха из обедните новини, разнищваха ги в дискусии (JL/V: 309); пресата
ни разпердушини (JM/P: 418); Шумът щеше да раздуе нарушенията им
до невероятни размери (KF/Z: 193). За постигане на по-силно внушение
за враждебността на медиите метафорите от кръга на преувеличението
понякога се комбинират с носещи идеята за унищожение фразеологизми
или пък с фактологични сравнения: Да ни дъвчат имената… и да ни
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разпъват на кръст в пресата… (RC/S: 262); медиите в Лос Анджелис я
правят на пух и прах (JM/P: 439); Пресата ще ме изяде жива (MC/P: 148);
Пресата ще го раздуе, като че ли е избухнала трета световна война
(JC/S: 203); Ще изкопаят всичко отпреди, ще го раздуят, ще ме изкарат
едва ли не като Тед Бънди… (TH/Ch: 239). Много рядко способността на
медиите да унищожават репутации се описва с иновативни метафори,
срв.: никое издание не би признало, че с радост са се оставили да бъдат
използвани като статив на микрофона, за да бъде свален един министър
(TE/K: 250). От друга страна, много примери свидетелстват, че охотата на
медиите да преувеличават и да изопачават може да е свързана не само с
враждебни, но и с приятелски жестове, макар и мимолетни, срв.:
Когато се случи най-лошото, хубавото момиче се превръщаше в умопомрачителна красавица, а посредственият студент – в бъдещ световен лидер… (PdJ/S: 19);
От двайсетина години в Ню Йорк не беше раняван детектив
от „Убийства“, така че случаят се превърна в страхотна сензация.
Пресцентърът на нюйоркското полицейско управление също подклаждаше огъня, защото това си беше реклама… Та подсладиха малко историята и пресата им оказа съдействие… (ND/A: 11);
Сега всеки, който се разболее или го вземат за заложник, или пък го
очистят, става герой… Проблемът беше, че създадените от пресата герои имаха годност само около три месеца (ND/A: 238);
Литературните критици бяха непостоянни в мнението си, политиката на медиите – предсказуема и ужасна: въздигат те до небесата,
после те разкъсват и хвърлят обратно долу (AH/M: 338).

Изопачаването в полза на сензацията се визира и чрез различни
цветови метафори, повечето от които са с негативен ореол. Единствено метафората за цветова интензивност ярко изглежда по-отдалечена от
отрицателния полюс, срв.: Шефът ми иска по-ярки материали. / И репортаж за похищението на Кенеди да му предложиш, пак ще иска нещо поярко… (JH/K:148). Водещ цвят в полосата на сензационното естествено е
жълтото, което традиционно се асоциира със социално незначителните подробности от личния живот, с клюката, с елементарното представяне на историята без оглед на достоверността на източниците за нея с
крещящ, но беден и клиширан изказ. Метафората жълто еднакво добре
приляга и на медии, и на рубрики, и на конкретни публикации; среща
се и в комбинации с други цветови метафори, срв.: гръмките заглавия в
жълтите парцали (LL/U: 80); Работеше в медия, знаеше колко често тя
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и колегите ѝ бяха снасяли жълти яйца, за да поддържат интереса към
изданието (DP/S: 155); Колкото по-жълто и кафяво, толкова по-добре
(JV/P: 405). Много ефективна подкрепа на сензационността осигурява
метафората на черното и в именни, и в глаголни прояви, както и във
всевъзможните си връзки с нечистото в хигиенен и в нравствен смисъл:
Междувременно медиите правят всичко възможно, за да разкрият лични
подробности от живота на заподозрения, които да очернят името му
(TE/M: 31); И вестниците му се изредиха с купища уводни статии и очерци, които го изкарваха по-черен от дявола (RM/M: 20).
Много обичаен представител на метафориката на сензационността
е тлъст. Могат обаче да се използват и всякакви негови синоними, разгърнати метафорични описания или сравнения, съотнесени с внушителен размер на публикация, снимка, шрифт на заглавие и други показатели за истинска или привидна важност. Всички те лесно се комбинират с
цветовите метафори: Това ще осигури тлъсти заглавия за някои жълти
вестници (TH/Ch:261); Заглавието беше достатъчно голямо, за да може
да се прочете от съседната улица (PC/D 18); Статията се точеше на
цели две страници (JH/K:94).
Краен вариант на изопачаването е фалшификацията. Когато детайли от историята липсват или се оказват недостъпни, в борбата за
високи рейтинги и тиражи медиите могат да прибягнат до поставяне
на наличното в друг контекст, до позоваване на слухове, до догадки и
предположения, до чисти измислици и лъжи. Затова в съзнанието на
един фикционален детектив лесно се пробужда спомен за карикатура
от „Уолстрийт Джърнъл“, на която училищен психолог казва на двама
родители: „Синът ви е злобен, подъл, нечестен и обича да разпространява слухове. Предлагам да го насочите към журналистиката“ (ND/A: 37).
Криминалната литература изобилства от пространни критики в
този аспект, изпълнени със сарказъм и с обвинения в недобросъвестност, адресирани най-вече към жълтите медии:
Пресата. Гадните медии. Те разполагаха с властта да го съсипят само по
слухове. Тях доказателствата не ги интересуваха. Те търсеха сензацията, за да гъделичкат масите (LD/B: 223);
Всъщност на клюкарските вестници им беше все едно какво се случва, стига да разполагат с пикантни снимки… Когато пикантериите по
случая се изчерпаха и журналистите не можеха да си изсмучат повече
измислици от пръстите, те се впуснаха в догадки… (JA-O/Zh: 114);
На Уили винаги можеше да се разчита, ако трябваше някое събитие
да се отрази в негативна светлина. Той отхвърляше всичко добро под
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претекста, че „само ни хвърлят прах в очите“, и изравяше мръсотията
изпод повърхността, дори тя да бе единствено плод на въображението
му (MC/I: 187);
– Ще говоря с репортерите…
– Аз не бих направил това… разравяш бунище с червеи, Рейчъл. От
пресата ще извъртят нещата. Може и да мислиш, че са ти приятели, но повярвай, за тях ти си единствено материал за рубриките им
(NTR/Z: 269).

Последните два примера са от пресечната зона на неистинността
и нечистотията. Вторият метафоричен кръг е ориентиран към медийните съдържания, но и към медийния морал. Тук спадат обозначения
като мръсотия, помия, кал, кир, гадост, мътен, гнусен, гаден, както и
всякакви преки названия на определени телесни органи и функции, част
от които са поне на думи табуизирани в публичната реч. Някои от метафорите се използват при коментирането на основни практики и неписани правила на журналистиката, срв.: Пресата оплю лосанжелиската
полиция (MC/I: 75); Пресата вече изкара наяве доста твои кирливи ризи
(JC/S: 111); Журналистите цапат само онези, които не харесват (ST/B:
306); Колкото по-мръсна е историята, толкова е по-добра… (DP/S: 307);
Кофите за боклук са любимото място за разкрития на някои журналисти. Не случайно се казва „обливане с помия“, нали? (JH/Y: 75); Като журналист бълваш нечистотии и се надяваш да пожънеш успех (TE/K: 267).
Фекалната тема също е добре представена – чрез оригинални метафори,
чрез фразеологизирани изрази, а и чрез интертекстуално реанимиране
на стари вицове: Сигурен ли си, че хората в телевизията ще се вържат
на тези лайна?/ Като мухи, наслаждаващи се на въпросната субстанция… (JV/P: 405); Споменах ли, че се е извила лайняна буря?… Вече е по
всички новини… (PC/T: 36); От разстояние можеше да види новинарските микробуси и репортерите, пръснати на различни места… Лайната
официално бяха стигнали до вентилатора (TH/Ch: 271). Извън вниманието на криминалната проза не е останало и лицемерието на медиите:
нали го знаеш техния начин да показват, че се срамуват от гнусните
подробности, съжаляват, че трябва да ги споменат, докато всъщност
истински се кефят (F&L/N: 85).
Поднасянето на криминалните истории съвсем естествено е свързано и с произвеждането на възможно най-голям шум в публичното
пространство, просто защото пресата не обича тихата смърт (JKW/L:
285). Със сходни конотации е и метафората буря. Обичайни вербални
представители са медиен шум, шумотевица, глъчка, вой, лай, тръбене,
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дрънкане, крясък, гръм, грохот, взрив, буря, вихрушка. Синонимна възможност осигурява изразът вдигам пара. Примерите са буквално безброй, но не са особено разнообразни; определено липсват изненадващо
свежи комбинации, срв.: Вестниците вдигнаха голям шум (H&R/Zh: 216);
Медиите вдигнаха страхотен вой (МК/Х: 146); Случаят беше сензация
и гърмеше навсякъде по медиите… (JV/P: 17); вестниците разтръбиха
историята (MC/T: 13); социалните мрежи бръмчат от слухове за сериен
убиец (ДжП/С: 77); да бъде насред медийната буря (KW/Zh: 37); вдигат
доста пара (JS/Zh: 97). Естествено е хора и институции да изпитват опасения от подобни медийни ефекти: не говори много за това, защото ще
се вдигне голям шум и драскачите по вестниците ще се скъсат от писане
(JS/Zh: 61).
Много от публикуваните информации във връзка с криминални
случаи съответно се определят като бомби, фишеци или други средства,
предизвикващи силен шум: Със затаен дъх чакаха каква информационна бомба ще хвърли… (DC/T: 314); Оглушителната бомба щеше да гърми със седмици от първите страници… (JP/M: 7); секс историята работеше като идеален фишек (TE/K: 241); Интернет гръмна с новината за смъртта на Сид Рот (ДжП/С: 11). В криминалнолитературната
реалност (също както в обективната) нивото на вдигания шум често се
свързва с нивото на качественост на медиите, срв.: особено се отличаваха продаващите се слабо вестници, крещящи, че следователите все още
нямали нито един заподозрян (KF/Z: 235). Срещат се и пасажи с висока
концентрация на метафори и сравнения, например:
По двайсет и четири часа на ден… онези „говорещи глави“ дрънкаха неуморно… тръбяха, че е дошло време всеки американец да се въоръжи…
Продължиха да бият барабана… (JV/Ne: 96-97);
За журналистите беше настъпил истински рай, тъй като… знаеха
за безсилието на полицията и, крещейки с всичка сила, като че ли им
е подпалена чергата, се опитваха да го поставят на първа страница в
дневния ред на общественото мнение (HY/R: 29).

Шумотевицата може драматично да прерасне в пъстроцветно или
просто кърваво зрелище. Именно метафорите (мело)драма, шоу, цирк,
карнавал най-отчетливо маркират принадлежността на изданията, емисиите и рубриките с криминална насоченост към популярната култура.
Визират се едновременно и съдържателният, и изказният план на медийните продукти, както и съответната институционална идеология, политика и икономика. Информационните и развлекателните масмедии в
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този случай се самопредставят като най-добри приятели на аудиторията,
готови да удовлетворят всички аспекти на нейното воайорско любопитство: треторазредни ток-шоута се опитват да изцедят нещо забавно
от гадните малки трагедии на хората (PdJ/S: 111), превръщат в цирк
смъртта на една жена (JK/Ko: 45), а убийството – в риалити забавление
(JV/Ne: 98), защото публиката харесва това. Но за останалите звена от
криминално-медийната верига тъкмо склонността към преобразуване
на събитията в зрелища ситуира медиите в позицията на потенциален
враг. Ето защо метафорите от този попкултурен развлекателен кръг, найактивна и напълно клиширана сред които е медиен цирк, имат амбивалентна функция. Но тя едва ли имат нужда от повече коментари. Примерите казват достатъчно, включително и за лекотата, с която се правят
комбинации с други видове метафори, срв.: Родителите на момчето не
искали да се стига до съд. Притеснявали се от медиите, които щели да
превърнат живота на момчето в обществено достояние и шоу… (LD/B:
124-125); Това може да се превърне в цирк, в шоу, прекалено трудно за контролиране… Независимо дали ви харесва, или не, господа, този случай
е кандидат за вестникарски фурор (JV/Na: 165). Медийното преобразяване на даден случай в плебейско зрелище успешно може да обслужва
и пиарски въжделения: Явно планираше да направи грандиозно шоу от
публичното оповестяване на случая. Предстоеше медиен цирк, а той
щеше да се изяви в ролята на конферансието… (JV/Na: 286).
Много по-редки, но не по-малко изобличителни са метафорите,
които разчитат на когнитивен пренос от други видове спектакли, непринадлежащи към кръга на популярните развлечения. Освен това в тези
малобройни случаи метафоричната картина обикновено е разгърната и
детайлна, например: Пресата беше превърнала смъртта на Уолдорф в
трагично либрето. Всяко заглавие беше една ария, всеки преглед на новините по телевизията се превръщаше във Вагнеров спектакъл, а радиожурналистите взеха октави, които застрашаваха да изпочупят стъклата (JC/S: 201).
Друга крайност, в посока на която може да се развие готовността на
медиите да вдигат шум, е лудостта. Към този метафоричен кръг спадат
определители като шок, екстаз, истерия, безумие, пощуряване, лудост,
бяс, срв.: Всяко от изнасилванията… беше отразено с нарастваща истерия по телевизията (EB/M: 46); Токшоутата по радиостанциите и
телевизионните канали бяха като пощурели (JAK/N: 209); този интерес
щеше да прерасне в безумие (JP/M: 34); медийният бяс беше започнал порано с писменото изявление, което се беше разпространило като горски
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пожар (JG/Ts: 287). Последният пример показва колко близки по насоченост са и кръговете на огъня и вихъра. Но те, за разлика от свързаните с
шумотевицата и лудостта названия, представят не само склонността на
медиите да се увличат от определени сензационни истории и да влагат
много емоции в тях, а и възможността медийните страсти да подпалят и
аудиторията, срв.: новинарските разкази се разгорещяваха (ChP/L: 224);
скандалът се вихреше с пълна сила (JAK/N: 209); яростта на медиите и
обществото обхвана града като пожар (AH/D: 97); не искаме медиите
да раздухват случая (JS/Zh: 161). В изследвания корпус метафорите от
тези два вида много често се комбинират помежду си, но участват и в
комбинации с концентрирана употреба на метафори от други кръгове.
Достатъчни са две илюстрации, очертаващи две полярни представи за
медиите като приятели и като врагове:
Новината за убийството на Елайъс щеше да обрули града като горещ
вятър и да разбуни страстите. Обстановката в управлението – а и в
града – зависеше от начина, по който тези млади и красиви хора представеха получената информация. Полицията можеше само да се надява,
че няма да разгорят вече тлеещото в обществото напрежение. Че ще
проявят умереност и здрав разум, че просто ще изложат фактите, без
да размахват томахавки (МК/Х: 128);
Не можем да си позволим историята да се раздуха и да стане прицел
на медиите. Говорил ли си някога с пресата? Те са идиоти, Алекс, лешояди. Най-зли са русокосите от телевизията. Те са безмозъчни, с фалшиви
усмивки и винаги се мъчат да те подведат да направиш някое скандално
изказване – че почти сме изнамерили цяр против рака. Търсят единствено сензацията и бързото възнаграждение. Представяш ли си какво ще
направят от подобна история? (JK/K: 91).

5. На основата на приведените примери и анализи могат да се направят известни обобщения при уговорката, че всички те се основават
само на конкретния наблюдаван корпус от криминални наративи.
Търсенето на някакви добре изразени национални или регионални отличителни черти в реализацията на описаните типове метафори
общо взето изглежда безнадеждно начинание. Подобно на всичко друго
и днешната криминална литература се оказва подвластна на глобализационните процеси, включително и в метафоричния си пласт, отнасящ се
до масовите комуникации. Фактът, че в случая се работи с българските
преводи на съответните чуждоезични източници, би могъл, разбира се,
да упражни известен изкривяващ ефект, но със сигурност не може да
нанесе фатални деформации в общата картина.
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В конкретната реализация на самите тематични кръгове от метафори обаче могат да се видят определени авторски предпочитания. Например в текстовете на изискани американски разказвачи като Нелсън
Демил или Майкъл Конъли, както и у повечето италиански, британски
и скандинавски автори, чиито криминални четива стилно-езиково не
се различават от произведенията на художественолитературния мейнстрийм, нецензурни метафорични обозначения за медии и журналисти
се срещат само по изключение и само в релевантен контекст. Напротив,
у автори като Джон Вердън, които преимуществено представят медиите през погледа на някой арогантен полицай или на някоя честолюбива
жертва на медиен тормоз без особен респект към толерантната и политически коректна реч, вулгарните метафори на враждебността са с притеснително висока честота дори и за стилистично най-разкрепостените
любители на жанра. От друга страна, у някои автори могат да се открият метафорични обозначения за медиите, свързани с всички аспекти на
информационните контакти в криминално-медийната верига. Така е например у повечето автори с професионален опит в областта на публичните комуникации. Други автори обаче регистрират метафорично само
определени страни от дейността на медиите – например склонността им
да сензационират истории, да героизират и да демонизират личности,
да преследват и да притесняват с настойчивостта си хора и институции.
Като цяло враждебните метафорични оценки за медиите определено
преобладават спрямо дружелюбните.
Друга характерна особеност, ясно изразена в изследвания корпус,
е активизирането на разпространени фразеологизми при употребата на
метафори от всички тематични кръгове. Паралелно с това се забелязват и две противоположни тенденции. От една страна, с ентусиазъм и
изобретателност се създават, макар и не в грандиозни количества, метафорични неологизми (особено във връзка с новите комуникационни
технологии) и свежи комбинации от метафори от един и същ или пък
от множество тематични кръгове. От друга страна, както с времето се
случва при всички видове метафори, и в изследваната област се усещат
напреднали процеси на избледняване, клиширане и дори деметафоризиране на множество обозначения за медиите поради прекалено честа
или прекалено дълготрайна употреба както в рамките на криминалната
фикция, така и извън нея.
Самото формиране на тематични кръгове на метафорите с масмедийна насоченост в криминалната литература пряко или косвено е обосновано от обстоятелството, че в отношенията между медиите, хората и
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институциите, свързани по някакви причини с престъпността, в края
на краищата всичко се свежда до откриване на информация и контрол
над нейното използване. Най-общо казано, всяко от звената в криминално-медийната верига вижда в медиите свои приятели тогава, когато има
интерес от това; ако по някакъв начин лица или институции се чувстват
застрашени от публичността, за тях медиите са врагове. Също както в
реалността извън криминалната литература. Може би затова криминалнолитературните метафорични оценки, особено по повод на дисфункционални комуникативни ситуации, са толкова близки по форма и по
съдържание до начина, по който съвременните хора говорят за медиите
във всекидневието си.
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НЕПОЗНАТИТЕ ПРИЯТЕЛИ ИЛИ ПОЗНАТИТЕ
НЕПРИЯТЕЛИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ
Андреана Ефтимова

UNKNOWN FRIENDS OR KNOWN ENEMIES
IN POLITICAL COMMUNICATION
Andreana Eftimova
Abstract: The article examines the role of political euphemisms in political
communication in the development of the image of the friend and the enemy. The meaning of the terms political correctness, political euphemisms, doublespeak is also clarified.
The manipulative power of euphemisms and dysphemisms is revealed through the
representation of several patterns, analyzing their impact.
Key words: political euphemisms, manipulation, doublespeak, friend, enemy

Лингвистика на истината и лъжата
Двойствената реч е знак на лъжата.
Августин1
В статията си „Лингвистика на лъжата“ Х. Вайнрих подчертава, че
хората лъжат с помощта на езика и затова лингвистиката може да обясни какво става в езика, когато истината се превръща в лъжа (Weinrich
1987: 44). Феноменът лъжа може да даде информация за възможностите
на езика, която едва ли бихме получили по други пътища. Много философи се занимават с проблема за езика и лъжата2, като подчертават,
че този, който използва езика за лъжа, злоупотребява с него и че някои
професии са свързани с лъжата, доколкото заставят своите представители да участват в социалния и в политическия дискурс, като прикриват
мислите си, за да установят в различни степени социална и политическа
власт – например политиците, дипломатите, журналистите (вж. прегледа
1 Цит.
2 Вж.

по Weinrich 1987: 65.
още за лъжата и манипулацията Bondikov 2011, с. 83-87.
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у Weinrich 1987: 45-46). В позиция на властващи много от тях напълно се
идентифицират с ролята си и участват в „егоистична игра, игра, която
изглежда все още твърде важна, но лишена от реална цел“ (Тол, цит. по
Karam 2011: 11).
Писателят Джордж Оруел вярва във властта на езика да установи
и поддържа политически контрол – виждане, което той изразява в романа си „1984“ (вж. и коментара на Greenblatt 1974: 106-118). Терминът
doublespeak (език на лъжата3 или двойствен език) е амалгама от два израза на Оруел – doublethink и newspeak – от антиутопията му „1984“.
Основно за езика на лъжата е несъответствието между това, което
се казва, това, което не се казва, и това, което е реалност. Единствената
причина за използването на езика на лъжата е неразумното да изглежда
разумно, безотговорността – отговорност, слабостта – власт, негативното – позитивно, неприятното – привлекателно или поне поносимо. Този
език цели да отхвърли или да прехвърли отговорността, да смеси реални
с желани значения, да прикрие мисли и чувства. Затова определението
на Дж. Болинджър, че „всичко, което може да бъде използвано от участващите в комуникацията страни за запушване на канала на общуването
и при това не е резултат от случайност4, е лъжа“, акцентира върху ролята на езика и намеренията, с които е използван. Истината според Дж.
Болинджър е онова свойство на езика, което ни дава възможност да се
информираме, защото се основава върху готовността на говорещия да
сподели притежаваната информация (Bolinger 1987: 29-30). Според П.
Чилтън анализът на езиковите употреби следва да се осъществи съгласно прагматичните правила в общуването, например според максимите
за истината, честността, релевантността и яснотата на П. Грайс (1975)
(Chilton 1987: 8). Колкото и наивно да звучи, хората очакват да чуят истината, когато общуват, твърди С. Карам (Karam 2011: 9). Ако нормалната комуникативна ситуация се осъществява по правилата на Р. Лейкоф,
съобщенията се оценяват според три правила, свързани с идеята да се
споделя истината:
Правило 1: Това, което се съобщава, е истина.
Правило 2: Необходимо е да се каже това, което трябва да бъде казано: то не е известно на другите участници и не е очевидно.
3 Изборът

на терминологичното словосъчетание език на лъжата се базира на редица наблюдения на специалисти по политическа реч, сред които е професорът по реторика В. Руменчев (Rumenchev 2015).
4 В. Бондиков също подчертава, че лъжата и манипулацията „са преднамерени и по
принцип са осъзнати действия“ (Bondikov 2011: 90).
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Правило 3: В случай на твърдение говорещият предполага, че слушащият ще му повярва (според Правило 1) (Lakoff 1972: 916).
Политиците нарушават правилата с допускането, че общуването е
едностранно, както и с убеждението, че не са важни те, а илюзията за
съществуването на правила в комуникацията и илюзията за съществуването на комуникация. Езикът на лъжата представлява език, чиято цел
е комуникацията, но на думи.
От друга страна, П. Чилтън отбелязва наличието на етични, политически норми на комуникацията, като уточнява, че има предвид понятието на Ю. Хабермас за валидните твърдения, което предполага действието на етичното задължение за истинност, яснота и оправданост на
речевите актове, т.е. акцентът на Ю. Хабермас пада върху отговорността
в употребата на езика (Habermas 1979; Chilton 1987: 8).
Средствата на езика на лъжата са многобройни. С някои изключения П. Чилтън не смята синтаксиса и семантиката (видени като мрежа
от формални правила и/или отношения) за приемливи за социално моделиране, но признава, че те влияят върху йерархичното разпределение
в социалните страти, върху разнообразието на социалния и комуникативния натиск. Според него „най-обещаващо поле за идеологическо
влияние е лексиката“ (Chilton 1987: 8). На синтактично равнище Дж. Болинджър разглежда изречения с пропуснати елементи (отсъствието на
перформативни глаголи, отпадането на агенса в пасивни конструкции и
др.) (Bolinger 1987: 31-34). На лескикално ниво самият акт на номинация
има последствия във формирането на отношение към дадено събитие
или обект. Езиковата лъжа се свързва най-вече с „такива реторически
фигури като евфемизмите, хиперболите, елипсите, двусмислиците, видовете и формулите за вежливост5, емфазата, иронията, думите табу, антропоморфизмите и т.н.“ (Weinrich 1987: 46).
Сравняват езика с оръжие в ръцете на комуникаторите – като ловци на евфемизми те често са политически мотивирани. Според У. Луц
живеем в свят, пълен с език на лъжата: молят ни да проверим багажа си
за наше удобство, когато това се прави за удобството на някой друг; непрекъснато виждаме реклами не за използвани коли, а за коли с нови собственици или с предишна практика; телевизионните програми ни предлагат не повторения, а още предавания; няма бедни квартали или гета, а
скрити градове (inner cities) или субстандартни жилища (sub-standard
5 Тактът

и вежливостта не се отличават по механизъм на действие от манипулацията (О. Т. Йокояма, цит. по Bondikov 2011: 112).
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housings), в които се води непривилегирован (disadvantaged) и икономически неохолен (economically nonaffluent) живот; непечелившите компании са с отрицателен дефицит (negative deficits); не се умира, а се води
терминално съществуване (terminal living); рядко може да се прочете,
че акциите падат, те се успокояват, технически се регулират, коригират
(eased, made a technical adjustment, a technical correction); работниците не
се уволняват, а не се ангажират, освобождават се, не се наемат, не се подновява ангажиментът им (non-retained, released, dehired, non-renewed)
(Lutz 1988–1989: 28).
Тази езикова картина на света като че ли остава незабелязана, а
всъщност ни заобикаля отвсякъде. Тя се обяснява с това, че „властта е
социално разпределена“, често под формата на евфемизми. Доказано е, че
„необходимостта от евфемизми е продиктувана от етикета, модернистката идеология и силата на протеста“ (Валантайн, цит. по Karam 2011: 7).
Ю. Хабермас конкретизира, че големите икономически и държавни организации контролират публичната сфера, а гражданите са доволни да
бъдат на първо място консуматори на стоки, услуги и социално администриране (Habermas, цит. по Karam 2011: 7). Всичко това води до „инфлация на евфемизмите: тя расте и расте“ (Валантайн, цит. по Karam 2011:
7). Ние не сме способни да предвидим този растеж, който е предизвикан
от обществените промени и от необходимостта те да бъдат назовани с
новоизковани думи.
У. Луц изброява поне четири средства, чрез които се реализира езикът на лъжата (Lutz 1988–1989: 26-27). Първото от тях са евфемизмите.
Заради тясната връзка между евфемизма и метафората редица изследователи се насочват към характеристиките на политическите метафори и техния манипулативен потенциал (вж. Chudinov 2004, 2006; Dosev 2014а, 2014b и др.). Описвайки двуполюсния модел на идеологическия дискурс, П. Чилтън определя метафората и евфемизма като двата
фундаментални „похвата“ в идеологическия дискурс, които са двойката
допълващи се полюси на дискурса (за разлика от твърдението на Р. Якобсон през 1956 г., че това са метафората и метонимията) (Chilton 1987: 14).
Споделяйки схващането на Дж. Лейкоф и М. Джонсън (1987) за когнитивната метафора като допринасяща за конструирането на социалната
и политическата реалност, П. Чилтън определя евфемизма до известна
степен като условна спънка за създаването на ментални модели за интерпретиране на действителността, като техника за ограничаване на хората
до езиковото равнище на дискурса, като механизъм за самосъхранение
(Chilton 1987: 14). Затова П. Чилтън определя мястото на метафориза-
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цията на позитивния, а на евфемизацията – на негативния полюс на
идеологическия дискурс (вж. фиг. 1). Във вертикалните си измерения
дискурсът се характеризира като форма на действия (типове действия –
eзикови и неезикови), свързани с типове контрол над тях (забрана и
принуда). Идеологическите похвати на въздействие са идеологическите
modi operandi (начини на действие): (1) легитимацията и конкретизацията, които са твърдения с допирни точки, и (2) конкретизацията и симулацията, които са вербални тактики за избягване (отхвърляне) (Chilton
1987: 12). Тези идеологически похвати се осъществяват посредством
лингвистични ресурси6, включващи елементи от синтаксиса, лексиката
и текста (вж. фиг. 1).

Фигура 1: Двуполюсен модел на идеологическия дискурс (Chilton 1987: 15)

6

П. Чилтън пояснява, че терминът ресурс се използва, за да насочи вниманието
към употребата на езика, която се определя от различни цели (Chilton 1987: 15).
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Въз основа на създадената схема П. Чилтън заключава, че „метафорите са преди всичко позитивни и ориентирани към конструирането,
реконструирането или репродуцирането на реалността; евфемизмите са
преди всичко негативни, ориентирани към забраняването или избягването на реалността“ (Chilton 1987: 15). Според него метафорите легитимират и придават конкретност на действителността, а евфемизмите преди всичко симулират действителност.
Ето защо на базата на двуполюсния модел на идеологическия дискурс може да се обобщи, че в природата на евфемизмите е да изкривяват или маскират действителната същност на нещата, за които се говори. Някои изследователи наричат тази информативна двуплановост
„подхлъзване на смисъла“ (Vepreva, Mustayoki 2006: 142). Това съждение кореспондира с определението за лъжа на Августин: mendacium est
enuntiatio cum voluntate falsum enuntiandi (лъжата е казаното с желание
да се произнесе лъжа). Според него не двойствеността на мисълта, а
двойствеността на речта е знак за лъжата (по Weinrich 1987: 47). Всъщност лъжата и манипулацията се различават, но поради комбинираната
им употреба често се смесват като понятия: „При лъжата информацията
е противоположна или много различна от истината. Докато манипулацията си служи с истината, или поне с част от нея“ (Bondikov 2011: 89).
Тактиката за подмяна на понятията, за прикриване на нелицеприятни
факти и информация с помощта на лексиката и фразеологията е успешно прилаган похват от политиците, с цел да се манипулира общественото
мнение7. Тази манипулативна функция на евфемизмите и дисфемизмите се отбелязва от редица изследователи и затова „е много изкушаващо
да се твърди, че употребата на евфемизми и дисфемизми е злоупотреба с езика“ (Heradstveit, Bjørgo 2009: 77). Всъщност трябва да се уточни,
че този тип езикова манипулация е „направила пробив в политическия
живот, където евфемизацията може да причини далеч по-големи вреди“
(Heradstveit, Bjørgo 2009: 77).
Напоследък все по-употребявани в медиите и в политиката са
обозначенията постистина, фалшиви новини и алтернативни факти,
които акцентират върху изкривеното представяне на фактите, върху
преднамерения им подбор и манипулативния начин, по който са поднесени. Според Оксфордския речник думата post-truth стана дума на
7 Анализ на пропагандните техники в политическия дискурс и ролята им в легити-

мирането на властта е осъществен в изследването на Н. Живановски върху отношението към България в македонските медии (Zhivanovski 2015).
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2016 година. Обозначението е „свързано или указващо обстоятелства, в
които обективните факти са по-малко повлияващи оформянето на общественото мнение, отколкото апелите към емоциите и личните убеждения“ (OLD 2016). Префиксът post- в тази дума е с нюанс, възникнал
през ХХ век – „принадлежащ на времето, в което специфичното понятие
е станало неважно или нерелевантно“ (OLD 2016). Думата съществува от
последното десетилетие, употребена е за първи път през 1992 г. от сръбско-американския драматург Стив Тесич в „Нейшън мегъзин“ със значението „след узнаването на истината“. Ралф Кийс в книгата си „Ерата на
постистината“ (2004 г.), както и американският комедиант Стивън Колберт популяризират думата в значението ѝ „изглеждащо като истина,
дори без да е истина“. Пикът на употреба е отбелязан през 2016 г. в контекста на Брекзит и президентските избори в САЩ в словосъчетанието post-truth politics в издания като „The Economist“ и „The Independent“.
Любопитното е, че терминът постистина, означаващ изкривяването на
фактите в политическата комуникация, е определен от Н. Берлатски като
нов евфемизъм (от оруеловски тип), който идва да замени термина пропаганда, означаващ стар тоталитарен феномен8. Посочените от професора по журналистика и комуникации в Университета в Мейн М. Соколов
евфемизми директна реклама (native advertising), платено съдържание
(sponsored content), публична дипломация (public diplomacy), фалшиви новини (fake news) също са евфемизми, заменящи това понятие – пропагандата (Berlatsky 2016). Затова, според Н. Берлатски, те ни раздалечават от
истината и миналото, маскирайки известни порочни практики с нови
названия, ненатоварени все още с толкова негативни конотации. Неслучайно тези евфемизми се отбелязват като най-често споменаваните в
речите и туитовете на президента Д. Тръмп, в които той „непрекъснато
повтаря, че медиите били лъжливи и разпространявали „фалшиви новини“, и чрез това успешно изгражда стратегията си да се представя за
аутсайдер (Kaschel 2017).

8

Същото се е случило и с друг популярен термин alt-right, който заменя стария
термин неонацизъм (Berlatsky 2016).
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Схема 1: Най-често употребявани думи в туитовете на Д. Тръмп (Istenits 2017)

Очевидно е, че този тип езикова манипулация (чрез евфемизмите)
може да се обърне и да се използва от всекиго и срещу всекиго – от/срещу приятеля и от/срещу неприятеля.

Евфемизми, двойствен език (doublespeak),
език на политическата коректност
У. Луц разглежда етичните съображения при употребата на евфемизми, като нарича този тип занимания „етика на реториката“ (Lutz
1989). Той разграничава евфемизмите от т. нар. doublespeak (език на лъжата). Когато евфемизмите не се използват, за да се избегне нараняване
на чувствата на някого или на някаква общност или за да се спази социокултурното табу, а се използват за измама, тогава е налице doublespeak
(език на лъжата). Подобно е и мнението на Ю. Баскова, според която „евфемизмите, използващи се в политическите текстове, не губят статуса
си на евфемизми дори в условията на слаба връзка с денотата, доколкото
съответстват на основните параметри за идентификация на евфемизма
(заменят нежелателните думи или изрази, притежават неутрална конотация, помагат да се избегне комуникативният конфликт). Преднамереното изопачаване на истината е свойствено на евфемизмите, манипулиращи съзнанието и поведението на реципиента“ (Baskova 2006).
Употребата на евфемизми в политиката не може да се избегне, защото езиково поведение без евфемизми е невъзможно и некачествено,
така че разпространеното твърдение, че политическите евфемизми са
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„език, който избягва, прехвърля и отказва отговорност, език, който спъва мисълта“, е неточно и преувеличено (Гладни, цит. по Karam 2011: 10).
Върху основата на настояването евфемизмите да не се оценяват като начин за умишлено укриване на информация, съответно като лъжа заради
относително запазване на съдържанието на изходната номинация (вж.
у Vanyushina 2011; Glios 2007), възниква и друга интерпретация на употребата им – като за съхраняване на собственото лице и за самопредставяне, като дефанзивна маневра, като самосъхранение и подобряване на
самооценката. Според Т. Бушуева съществен фактор, определящ употребата на евфемизмите и дисфемизмите в конкретна ситуация, е саморепрезентацията на говорещия, която представлява „степента на емоционално-волевия контрол“, осъществен от него в процеса на комуникация,
над това какво и как се говори, т.е. саморепрезентацията е стремежът
към спазване или нарушаване на социалния стандарт на общуването
(вж. Bushueva 2005). В зависимост от типа култура в дадено общество
стандартът може да изисква поддържане на дистанция („негативна любезност“) или по-формално общуване („позитивна любезност“). Според
К. Алън и К. Бъридж „любезността е чувствителна към социалното реноме“ (цит. по Karam 2011: 7). Ето защо една от функциите на евфемизмите при политиците е чрез премълчаване и изопачаване на истината
да запазват своята самооценка и да избягват комуникативни трудности.
Целта на някои употреби на евфемизми е да се избегнат конфликтни ситуации, които биха довели до възпламеняване на общественото мнение,
до емоционална реакция и до отхвърляне на съобщението. Затова чрез
евфемизмите политиците постигат убедителност и достоверност, като
управляват общественото мнение и могат да го доведат до неактивност и
липса на интерес към обсъжданите проблеми.
Заради възможността за различна интерпретация на употребата на
евфемизми в политиката в настоящото изследване се приема разделението на У. Луц на евфемизмите изобщо от евфемизмите, обслужващи езика
на лъжата (Lutz 1989: 90), като се предлага компромисното решение терминологичното словосъчетание политически евфемизми да е синонимно на doublespeak в езика на политиците. В политическия дискурс често
евфемизмите се използват за лъжа с цел политическа изгода, въпреки че
тази употреба далеч надхвърля политическата сфера: „Този „двойствен
език“ е най-изразителната форма на езикова манипулация, нанасящ найголеми поражения върху груповата информираност. Обикновено свързваме с политиците аранжираните по съответен начин ситуации, в които
се употребяват и затвърждават такива фалшиви схеми на говорене и на
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мислене, но медиите са също поне толкова отговорни за разширяването на употребата им9. Т.е. аз бих говорил по-скоро за doublespeak, а не
за „doublespeak в езика на политиците“ (Kajtoch, Eftimova 2015). Превръщането на двойствения език в характеристика на политическата коректност се доказва чрез етикетирането на политическите евфемизми като
политически коректни номинации. Според В. Панин със статус на политически коректни наименования са определени (1) наименованията, отвличащи от негативните икономически фактори, и (2) наименованията,
прикриващи антихуманната политика на държавите, особено при военни конфликти (Панин 2004, цит. по Arhangelskaya 2011: 131; вж. примери
у Krjisin 2004: 270-274). Доколкото езикът на политическата коректност
има и функцията да маскира неприятната истина, дотолкова двойственият език (или политическият евфемизъм) е част от него. Политическата
коректност е понятие, което се определя като „оформяне на твърдения
и дори мнения според определена политическа догма“ (Karam 2011: 13).
Тя се изразява в потискането и забраната на нагласи и термини с вярата,
че са обидни, спорни или остарели. Политическата коректност е един от
компонентите на политическата култура.

Истинност – неистинност на политическата реч
Евфемизацията се превръща в основа за формиране на общественото мнение, като се омаловажава истината за някакви отрицателни събития и факти и се предизвикват желани положителни асоциации към
тях, т.е. тя се използва за манипулиране на общественото съзнание. Като
регулират негативното въздействие на преките наименования на стигматизирания в дадено общество денотат, евфемизмите създават по-изгодна за адресанта картина на реалните събития, затрудняват критическото
възприемане на информацията и подпомагат възприемането на предварително формирано отношение към събитията (вж. Vanyushina 2011). Те
подкрепят стремежа адресатът да се въведе в заблуда (Glios 2007; Karam
2011: 11). Евфемизмите като политически инструмент се използват за
прикриване на скандали, на истини, за контрол на общественото мнение, когато се дискутират теми и събития от обществена значимост. Те са
с точно измерен ефект на въздействие върху масовото съзнание, който
се постига чрез промяна на отношенията между значението, представа9 Съвременните

медии с готовност заменят позицията на наблюдаващ с позицията
на създаващ ситуация или събитие (вж. Почепцов, цит. по Kiparskaya 2005).

Непознатите приятели или познатите неприятели в политическата...

221

та и контекста на думите. Според Х. Вайнрих „в процеса на употреба на
думите в различни изречения хипотезата за значението им постоянно
се коригира“, т.е. изречението е мост между значението и представата,
доколкото изолираното значение на думата е едно, но представите, свързани с нея, са много и именно в изречението, благодарение на контекста,
значението се ограничава до конкретна представа (Weinrich 1987: 52-53).
Контекстът и ситуацията са регулаторите, чрез които можем да определим мястото на всяка дума върху скàлата „разширено“ и „ограничено“,
„неопределено“ и „точно“, „социално“ и „индивидуално“, „абстрактно“
и „конкретно“ значение (Weinrich 1987: 59). Семантиката на думата се
детерминира в контекста, в речевата ситуация, т.е. значението на думата
се ограничава, независимо дали е буквално или преносно. Благодарение
на тази детерминираност на значението, можем да говорим за истинност
или неистинност на изказването.
Механизмът на функционирането на евфемистичното преименуване се описва от Е. Шейгал като „…резултат от своеобразен компромис
между семантиката (отразяваща същността на денотата) и прагматиката
(отразяваща интересите на говорещия). Евфемизмите обозначават нещо,
което по логиката на нещата би следвало да се оцени отрицателно, но интересите на говорещия (политическата изгода) принуждават да се оцени
положително, и в същото време не позволяват черното да се представи
за бяло. Изходът от ситуацията е един: да се признае черното за черно,
но заедно с това да му се придаде вид, че не е твърде черно, а по-малко
черно“ (цит. по Vepreva, Mustayoki 2006: 144). А. Архангелская обобщава:
„Без съмнение тези евфемизми станаха неотменна част от речта на политиците и в Русия, и в Чехия“ (вж. Arhangelskaja, Eftimova 2016). Би могло
да се добави, че те са част от речта на политиците във всички държави, а
медиите охотно възпроизвеждат тези модели на манипулация. Политическите евфемизми се характеризират със своеобразна „езотеричност“
(Kiparskaya 2005), доколкото прикриват смисъл, който е социално значим. Например У. Луц съобщава, че през 1984 г. Държавният департамент на САЩ решава да не използва думата убийство в годишния си отчет за състоянието на човешките права в страните от целия свят. Вместо
тази дума се използва фразата незаконно и своеволно отнемане на живота (unlawful or arbitrary deprivation of life). По този начин се избягва проблемът за санкционирането на убийствата от правителствени войски на
САЩ. Чрез новата езикова формулировка аудиторията се въвежда в заблуда, за да се прикрие нещо нелицеприятно. В други изследвания се посочват примери за представяне на бомбардировката в Югославия през
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2000 г. като предотвратяване на хуманитарна катастрофа, а във ФРГ
терминът слаборазвити страни е бил заменен с развиващи се страни,
страни от Третия свят. Х. Вайнрих дава за пример замяната на думата
агресия със словосъчетанието териториален проблем в речта на Хитлер
от 26 септември 1938 г., в която диктаторът уверява, че германският народ желае само мир (Weinrich 1987: 75 – 76). Тази замяна е сигнал за безскрупулна лъжа, извършена въпреки съществуването на предварителна
информация за политическата ситуация тогава. Замяната на бомбардировка със защитна реакция, точни бомбардировки с хирургически удари,
концентрационни лагери с центрове за умиротворяване или с лагери за
бежанци, бомбите, които са попаднали далече от целта, с боеприпаси
в преразход, бомбардирана сграда с военен обект кара американски историк да напише, че правителствата са разработили „толкова безчестна
система за обществено лицемерие, каквато е схемата, описана от Оруел“
(Bolinger 1987: 36). По този начин езикът изменя представите на хората
за реално случилите се събития. Вторичните номинации често говорят
повече за назоваващия, отколкото за назования.

Особености на политическия евфемизъм
(или на двойствения език)
Типичните черти на политическите евфемизми са: (1) раздалечаване на наименованието от означаваното; (2) разширяване на значението;
(3) връзка с реалната ситуация.
(1) Раздалечаването на наименованието от референта се използва от политиците, за да се постигне напълно или частично скъсване на
връзката с реалността (например Р. Рейгън нарича военните ракети пазители на мира; политиците наричат военните атаки активна защита;
рецесията е заменена от негативен ръст). Степента на раздалечаване е
най-висока при политическите евфемизми.
(2) Разширяването на значението има за цел конкретните изрази да
се заменят с по-общи, негативните конотации да се променят към по-неутрални или положителни (например при инвазията на американската
армия в Гренада през 1983 г. президентът Рейгън е много недоволен от
думата инвазия, употребена от журналистите, и използва словосъчетанието спасителна мисия, представяйки намесата като помощ за други
страни; атаките във Виетнам и Либия са наречени въздушни операции;
военните атаки в Ирак през 2003 г. са наречени от Дж. Буш военни операции).
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(3) Евфемизмите са запис на социални процеси и сътресения, както и на отношението и оценката към тях (например атаката във Виетнам
е наричана защитна акция, разрушаването на виетнамски села – мирна
програма, а смъртта и ранените – второстепенни щети).
Към тези особености на политическите евфемизми могат да се добавят още: (1) мотивираност; (2) наличие на ценностни доминанти; (3)
създаване на нови митологеми; (4) създаване на опозицията „свой-чужд“
(чрез дисфемизмите); (5) лозунговост; (6) мобилизация на общественото
мнение; (7) компромис между семантиката (обозначаването на същността на денотата) и прагматиката (отразяване на интересите на говорещия)
и др. (по Kiparskaya 2005).
Изкривяването на информацията може да се представи в две скали: (1) съобщаване на факта – частично огласяване / пълно премълчаване; (2) истината – частично изкривяване / откровена лъжа (Vepreva,
Mustayoki 2006: 142).

Политическите опоненти – приятели/неприятели
Наблюдението, че евфемизмите са предпочитани от говорещия и
описват неговата гледна точка, а дисфемизмите са изразители на чужда
гледна точка, описва ситуацията „ние“ срещу „те“. У. Липман обяснява,
че последното нещо, с което ще обясним поведението на противника, е,
че той вижда друга група от факти: „Опонентът се представя за човек,
според когото твоят дявол е моят бог. Той се превръща в някаква досадна неприятност, която не се вписва в схемата на нещата. И въпреки
това се намесва в нея“ (Lippman 2001: 107 – 108). Затова В. Кайтох смята,
че в механизма за разправа с политическите опоненти се включват не
само евфемизми, но и дисфемистични номинации от езика на омразата.
Илюстрира това с примери от полската политика: „Понеже политиката
се основава на борбата за спечелване и задържане на властта, а затова
се налага да умееш да мобилизираш своите привърженици и да им посочваш техните противници (това мобилизира най-силно), езикът на
омразата трябва преди всичко да позволява умело разделяне на свои и
чужди. Някои езици или езикови формации имат разгърнато такова деление на равнището на лексиката (за евреите хората се делят на евреи
и гои). Полският език предпочита да употребява местоимения, особено
мобилизиращото включващо ние и отхвърлящото те („ние стоим там,
където и по-рано, те стоят там, където стоеше ZOMO10“ – каза преди
10

Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) (Моторизирани сили на
гражданската милиция) е паравоенизирана полицейска формация по време на комунис-
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време Ярослав Качински). А когато хората са разделени по този начин, то
трябва „враговете“ да се причислят към негативната категория понятия,
да се стремим в очите на големи групи от хора те да останат преди всичко
жидове, агенти, педали, истаблишмънт, лъжеелит, гнила интелигенция,
врагове на народа, кулаци, бандити, изроди, червени паяци, учени глави,
комисарчета, бандеровци, извратеняци, арабески, чернилки, жълтурковци, селяци, болшевици и т.н. По този начин, лишени от индивидуални
черти, редуцирани до изчистено зло, те няма да са в състояние да формулират никакви аргументи в своя защита, изобщо няма да говорят на
човешки език. […] Така в езика на омразата не могат да се формулират
фактически аргументи. „Доводът“ на този език би се състоял основно
от софизми, наричани „argumentum ad personam“, защото този „език“ не
служи за дискусия, а само за превръщане на противника в отвратителен“
(вж. Kajtoch, Eftimova 2015). Към тези примери И. Генев-Пухалева прибавя квалификациите, произнесени от Лех Качински – мизерник, боклук и
др. (вж. Genev-Puhaleva, Eftimova 2015).
По този начин се демистифицира още едно средство на езика на лъжата – умелата работа с конотативните значения на номинациите в политиката, което се дължи на доброто познаване на обществените нагласи,
стереотипи и предразсъдъци. Ч. Осгуд също отбелязва впечатляващия
ефект, който може да се постигне чрез номинацията: наименованието
„Камелот“ на злополучния проект на САЩ за изучаване на причините
за революция носи привкус на рицарска романтика, названието „Сейфгард“ на системата за противоракетна отбрана внушава чувство за безопасност, имената „Юпитер“, „Атлас“, „Зевс“, „Поларис“ на междуконтиненталните балистични ракети добавят към усещането за сила и оттенък
на благородство (Bolinger 1987: 36). Обяснение за избора на номинации и
ефекта от тях дават преходите между паралелните семантични скали на
Р. Стернбърг, Р. Туранго и Дж. Нигро (Sternberg, Tourangeau, Nigro 1993),
организирани според метода на семантичния диференциал на Ч. Осгуд
(1972)11. Според този метод анкетирани лица оценяват определено потическия период на Полската народна република. Тези елитни формирования на полската милиция са създадени, за да се борят с опасни престъпници, за да осигуряват сигурността при масови събития и при природни бедствия и други кризи. Те стават известни с
безмилостните си и понякога унищожителни акции в бунтове и с потушаването на граждански протести (вж. повече информация на адрес https://en.wikipedia.org/wiki/ZOMO).
11 „Основен момент в Осгудовия модел е, че чрез субективен избор на скалирани
семантични алтернативи от двойки антоними значението на понятието се диференцира и се постига неговото локализиране като точка върху вектор в семантичното пространство, наречено от авторите пространство на афективните значения. По този начин
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нятие по набор от биполярни скали от квалификатори прилагателни. В
семантичните скали на Р. Стернбърг, Р. Туранго и Дж. Нигро квалификатори прилагателни са например войнствен – мирен, благодорен – неблагороден, силен – слаб и др. Елементите от всяка предметна област могат
да се подредят според приписваните им от хората признаци, означени с
квалификаторите. Например в експеримента на Р. Стернбърг, Р. Туранго
и Дж. Нигро бозайниците и митичните същества се подреждат от анкетираните лица по изброените по-горе квалификатори по следния начин:
войнствен, благодорен, силен 		
мирен, неблагороден, слаб
лъв… ягуар… дива котка… териер…
… мишка
Титани, Юпитер, Посейдон, Херкулес… …Афродита
(вж. по-подробно у Chilton 1987: 9 – 10).
Неслучайно Дж. Болинджър определя имената на междуконтиненталните балистични ракети като внушаващи сила и благородство.
Обсъждайки наименованията на военни действия и оръжия, П.
Чилтън обяснява механизма на номинация и чрез припокриване на
фреймовете/сценариите (предварителните очаквания за най-честотно повторение на обекти и събития) на хората (Chilton 1987: 9). Той
илюстрира този механизъм чрез паралела между два фрейма, които са
близки:
Фрейм 1 (медицински дискурс): пациентът реагира на алерген, лекарят инжектира малка доза и пациентът след известно време не реагира на алергена.
Фрейм 2 (политически дискурс): хората реагират на ядрените оръжия, правителството ги представя постепенно, хората не реагират.
Тъй като вторият фрейм съдържа непозната проблематика или
е табу и е опасно да бъде обозначаван директно, се представя чрез реконструкцията на друг близък фрейм. Това е основният механизъм, по
който се създават политически коректни наименования на действия и
събития от действителността.
Използвайки близостта между фреймовете и медицинската метафорика, О. Хъксли твърди, че в условията на война евфемизмите са
Осгуд и неговите сътрудници обосновават логиката на семантичния диференциал като
техника за измерване на афективното значение на понятията, която представлява комбинация от контролирана асоциация и процедура на скалиране“. Ю. Попова заключава,
че „СД е ориентиран не към разграничаване на когнитивното значение, а към диференциране реакциите на човека спрямо това значение“ (Popova 2002: 8-9).
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десенсибилизатори за обществото – предпазват го от твърде много мислене и скриват човешката болка, като то постепенно привиква към „меката“ лексика за войната (Хъксли, цит. по Karam 2011: 11). Например
Виетнам дава на САЩ изрази като защитен ответен удар (protective
reaction strike) вм. бомбардировки (bombings), програми за контрол на
източниците (resources control programs) вм. заразяване на растителните и водните доставки (poisoning the vegetation and water supply), иницииран контраудар (preemptive counterattack) вм. първи удар (first strike),
прекратяване с крайни щети (termination with extreme prejudice) вм.
убийство на заподозрян шпионин без съд (killing a suspected spy without
trial). Д. Херадствейт и Т. Бьоргу отбелязват тези случаи като резултат от
абстрахирането: „Когато един производител на оръжия казва, че новоразработеното „оръжие за поразяване на живи цели“ е полезно срещу „soft
targets“, това звучи много по-добре, отколкото ако каже, че с него се убиват хора“ (Heradstveit, Bjørgo 2009: 76). Аферата „Уотъргейт“ дава ход на
изрази като неговорене (misspeak) и неефикасни твърдения (inoperative
statement) за лъжа, неподходящи действия (inappropriate actions) за незаконни действия (illegal acts), непроверен (miscertification) за измамен
(fraud) и заговор (conspiracy). Нападението над Ирак предложи изрази като изчистване на исторически данни (cleaning up the historical
record) вм. фалшифициране на официални документи (falsifying official
documents), старателно / хитро нюансирани въпроси (carefully crafted,
nuanced) вм. лъжи. Войната в Чечня е определяна като антитерористична операция, военна операция по разоръжаване, чеченска операция,
специална операция, контратерористична операция, операция по унищожаването на терористи, миротворческа операция, бойни задачи
по разоръжение на банди, въоръжен конфликт, междунационален конфликт, гореща точка, чеченски събития, чеченска епопея, чеченски вулкан, чеченски проблем, чеченска кампания, военен етап до възстановяването на действието на конституцията в страната и др. (примерите
са от Vepreva, Mustayoki 2006: 144). Американският журналист Р. Фиск
не приема тези „меки“ думи – спорна територия вм. окупирана територия, сили на сигурността вм. наемници, ограда вм. стена и др. (вж.
у Karam 2011: 14). Чрез евфемизмите се конструира изопачен модел на
човешкия свят, манипулиран от властта на елитите, и често езикът на
лъжата е трудно да бъде идентифициран. У. Луц представя два случая от
американската политика, в които президентът Роналд Рейгън и държавният секретар Александър Хейг се изказват толкова неясно, че не може
да се определи становището им по съответните проблеми (Рейгън – за
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финансирането на полицията, а Хейг – за убийството на три монахини
и един католически послушник в Ел Салвадор през 1981 г.) (Lutz 1989 –
90). Тези примери показват, че езикът на лъжата е внимателно обмислен
така, че да изглежда, че се общува, а всъщност да няма комуникация. Той
изкривява действителността и разрушава ясната мисъл на слушащите.
Политическият език е един от маркерите, по които избираме лидерите в
политиката, и затова „подмяната на политическия език може да доведе
до подмяна и разруха на политическата система и на чувството за национални цели“ (Lutz 1988 – 1989: 28). Ако политиците не говорят ясно,
тогава избирателите им ще изгубят способността си да разбират онези
проблеми, за които трябва да вземат важни решения, а и способността
си да идентифицират приятеля и врага на политическото поле.
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РЕЧ НА ОМРАЗАТА НА ФУТБОЛНИЯ СТАДИОН
Владимир Досев

HATE SPEECH AT THE FOOTBALL STADIUM
Vladimir Dosev
Abstract: Hate speech has its exhibitions in various social fields, however, it seems
that it has its own special space at football stadiums. For that reason, in the past few decades in Europe there have been passed various laws, regulating the speech of spectators at
football matches. The paper analyses the lexical exhibitions of hate speech used by football
fans. The methods of analysis which have been used are socio-linguistic analysis and critical discourse analysis. The paper also looks into some of the most prominent research on
the topic.
Key words: hate speech, psychology of the crowds, vulgarisms

1. Въведение. Футболът е социален феномен, който едновременно
събира и противопоставя хората. Футболният стадион поражда два типа
социални обединения. Едното обединение е нетрайно – това са зрителите на конкретен футболен мач. Те са заедно, желаят едно и също нещо,
но не се познават и не поддържат контакт помежду си. Мачът случайно
ги е събрал и след него те ще се разделят. Това нетрайно социално обединение има амбивалентно влияние към езиковите изяви на отделната
личност. От една страна, възможно е непознатите наоколо да потиснат
езиковата изява на личността, а от друга, именно тълпата, хората наоколо е възможно да провокират такава изява. Другият вид социални обединения са устойчивите групи, формирани на футболен принцип. Това
са организираните привърженици на конкретните футболни отбори.
По-интересна за изследването е устойчивата група на феновете, които
се познават и общуват лице в лице. Те поддържат редовно контакт помежду си и на футболните мачове заемат определени места – например
сектор Б (привържениците на „Левски“) или сектор Г (привържениците
на ЦСКА). Тези групи притежават собствен фолклор, свои ритуали, модели на поведение, своя история и символика. До голяма степен всички
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те повтарят символиката на войната. „Футболът е война“ – този извод
на Ринус Микелс се доказва не само от т. нар. „футболна война“ между
Салвадор и Хондурас, отнела живота на близо 3 000 души. На лексикално равнище приликата между футбола и войната позволява употребата
на военна лексика при говоренето за футбол. От друга страна, лексиката
на футболните тълпи е агресивна и цинична. Тя включва обиди, сексуални заплахи, вулгаризми. Лексиката, с която футболните тълпи говорят
за своите противници, спада към т. нар. „реч на омразата“. Употребата
на публично място на лексика, характерна за „речта на омразата“ (hate
speech), е забранено в повечето европейски държави и това е важен момент от борбата с футболното хулиганство. Въпреки забраните, реч на
омразата лесно може да бъде открита и в спортните медии.
2. Футболните тълпи. Социолозите след Дюркейм от т. нар. неофункционалистична школа твърдят, че модерността разрушава традиционното общество (Giulianotti 2006: 14). Индустриализацията, урбанизацията, социалната и географската мобилност унищожават старите
връзки в обществото. Според Р. Джуляноти футболът е в състояние да
възстанови някои от социалните връзки в модерната епоха. Нашумелият
с изследванията си върху футболните групи британски социолог дори
твърди, че футболът е една велика културна институция, която, подобно
на образованието и медиите, оформя и сплотява националната идентичност (пак там: 22). А ето и обобщението на английския социолог Р. Бойл:
„Клубът е само една част от по-широка културна мрежа, включваща религия, образование и политика“ (Boyle 1994: 73).
Е. Дюркейм (Durkheim 1994) разграничава два социални модела
според вида на социалните връзки в обществата. В малките домодерни
общества водеща е механичната солидарност на семейството и рода. В
съвременните общества ценностната солидарност е изходът от самотата, изолацията и анонимността. Футболните клубове и клубовете на
запалянковците (т. нар. фенклубове) дават възможност на личността да
се включи в социална група. Според М. Виденов „социалната група се характеризира с това, че между членовете ѝ съществуват сходни интереси,
сходна ценностна система, единство в духовните потребности и начините на удовлетворяването им… сравнително единен социален престиж“
(Videnov 1998: 23). Научните изследвания на П. Марш, Р. Джуляноти, на
социолозите от Центъра за социални изследвания (SIRC) на университета в Оксфорд категорично доказват, че клубната футболна привързаност
е част от социалния статус на личността.
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Футболната групова принадлежност гарантира задоволяването на
следните човешки нужди: нужда от обществен живот, нужда от изява и
нужда от общуване. Запалянковците на твоя футболен отбор потвърждават ценността на собствените ти разбирания. В това футболните привърженици много напомнят на идолопоклонника. Според Ц. Тодоров „срещата със събрат – или посестрима – в идолопоклонничеството ви доставя
радост, тъй като всеки бива утвърден в своето убеждение от убежденията на другите“ (Todorov 1998: 110). Поддръжникът на даден футболен
отбор изпитва задоволство както от успехите на тима, така и от факта, че
принадлежи към групата на неговите привърженици. Той сам създава в
собствените си очи ценността на групата, към която принадлежи.
Футболът като социокултурен феномен дава две основни и в същото време амбивалентни перспективи :
1. социална солидарност;
2. опозиционно противопоставяне с другите подобни групи.
Солидарността по териториален признак се изразява на лексикално равнище още в имената на клубовете – „Левски“ (София), „Локомотив“ (Пловдив), „Черно море“ (Варна), „Берое“ (Стара Загора), „Дунав“
(Русе), „Черноморец“ (Бургас) и т. н. Всъщност в името на всеки футболен клуб има маркер за конкретно населено място и в този смисъл за
общността, която живее там. Имената на английските клубове понякога
повтарят името на своя град. Тогава често в името има разширение –
напр. „Манчестър Сити“ и „Манчестър Юнайтед“. В случая и двете разширения създават усещането за общност на локален принцип.
Клубната футболна принадлежност в Шотландия е и много силен маркер за религиозните убеждения на футболния привърженик.
Привържениците на „Селтик“ са католици, а на „Глазгоу Рейнджърс“ –
протестанти. В арабските общества има отбори на сунитите, шиитите,
християните и т. н. В Испания голямото разделение е на териториален и
исторически принцип между испанци, баски и каталунци.
От друга страна, очевидно футболът повтаря символиката на войната. Негова главна функция е осигуряването на противник. На футболното игрище това противопоставяне се проявява както в конкретния
двубой между защитник и нападател, така и в колективното „воюване“
на единайсет футболисти срещу други единайсет. Именно в противопоставянето е същността на играта (Giulianotti 2006; Marsh, Frosdick 2005).
А в своите „Задочни репортажи за България“ Георги Марков твърди, че
през годините на комунизма у нас „футболът беше добре прикрит повод
човек да изрази своята ненавист към режима“ (Markov 1990: 40).
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В почти всеки голям футболен град има поне два футболни отбора, които възпроизвеждат на локално ниво противопоставянето. Всеизвестно е, че привържениците на тези два противопоставени отбора от
един град изпитват особено силна омраза едни към други. Понякога е
възможно чувството за общност в групата да се изроди в агресия към
всички други групи. Възможно е запалянкото да мобилизира всичките
си сили, за да осигури победата на своята група. Готов е дори да страда в името на своята група от ударите на противниковите групи. Това
отъждествяване с интересите на групата в неговите очи му гарантира
устойчиво признание. Фанатизмът винаги се придружава от омраза към
другите – различните от нас. Тези, които не принадлежат към „правилната“ общност. Това поведение Г. Фотев нарича „девиантно поведение,
насочено към общност или група от хора“ (Fotev 2004: 788). Нанасянето
на телесна повреда или извършването на убийство не винаги са продиктувани от материална изгода. Възможно е причината да се крие в различните ценности. Деятелят смята, че правото е на негова страна, защото
потърпевшият не постъпва според очакванията му. Прибягва се до физическа агресия, когато извършителят не разполага с достатъчно силни
артикулируеми аргументи или смята, че тъкмо физическото насилие е
справедливото наказание за потърпевшия.
3. Научни изследвания върху речта на футболните тълпи. В края
на 60-те години на миналия век социолози и социолингвисти насочват
своя поглед към поведението на футболните групи. Като пионер в тази
област може да се посочи Ян Тейлър (Taylor: 1971), който представя футболът като традиционно мъжки спорт на работническата класа, в който
клубът и запалянковците са тясно обвързани. Според Тейлър за представителите на работническата класа футболният мач е активна демокрация. Тук тяхната реакция срещу комерсиализацията на спорта е именно
хулиганството. Според следващите изследователи (Marsh, Frosdick 2005;
Giulianotti 2006), които наричат тази теория „марксистка“, тя има няколко слаби звена. Те доказват, че не е верен изводът на Тейлър, че футболните хулигани принадлежат само към социалните низини. Напротив, голямата част от тях са активни млади хора от средната класа, често добре
образовани и с добра професионална реализация. Най-голямата слабост
на трудовете на Тейлър е липсата на сериозен емпиричен материал (найвече езиков) и проучвания „на терен“.
Първите учени, които започват да обръщат сериозно внимание
върху речевите прояви на футболните тълпи, са П. Марш и изследовате-
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лите от т. нар. „Оксфордска група“. Те използват методите на наблюдение
чрез съучастие (включително и метода „Скрит микрофон“) и провеждането на анкетни проучвания сред „хулиганите“ на „Оксфорд Юнайтед“. Първите теренни проучвания дават и първите сериозни резултати.
Изследователите откриват, че социалното противопоставяне и омразата
между съперничещите си футболни групи притежават свои специфични правила на безредицата (rules of disorder) (Marsh 1978б: 24). В тези
„правила“ главно място заемат, разбира се, езиковите факти. Противопоставянето между групите се проявява първо и най-често на речево
равнище, което може да се обобщи от типични лимитирани и преувеличени заплахи, ритуализирани обиди, отричане на мъжествеността на
противниковата група и пр. За щастие най-често езиковите заплахи не се
реализират в действителност1. Основните забележки към Оксфордската
група са насочени към това, че групата на привържениците на Оксфорд
Юнайтед не е достатъчно представителна, а самото „теренно проучване“
е проведено изцяло в средата на 70-те години, т. е. твърде отдавна.
Третото значително изследване, което заслужава да се спомене, е
на учените от университета в Лестър. Тук особено важна роля играе теорията на социолога Н. Елиас. Учените от това направление използват
събран на терен езиков материал, документални разкрития на заловени
и осъдени хулигани и един популярен по това време документален филм
за привържениците на „Уест Хям“. Опитват да направят и периодизация
на историята на футболното хулиганство. Друг факт, на който обръщат
специално внимание, е промяната на речевото поведение на футболните
запалянковци по време на мач – например поради съдийски отсъждания, некоректни прояви на противниковия отбор, отбелязване на гол от
единия или другия отбор и др.
Особено важно място заема дейността на шотландския учен Р.
Джуляноти. Още докторската му дисертация, защитена в университета
в Абърдийн, е озаглавена „Социология на шотландската фен култура“
(“A Sociology of Scottish Football Fan Culture“). По-късно Джуляноти издава една по-пълна социология на футболната игра: „Футболът – социология на глобалната игра“ („Football – a Sociology of the Global Game“
(1999). Джуляноти чете и специализиран курс лекции в университета в
Буенос Айрес за влиянието на речта на медиите върху поведението на
хулиганите.

1 You’re

gonna get your fucking head kick in (Marsh 1978a: 64).
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4. Речевите забрани и дискурсът на футболните тълпи. Под понятието „тълпа“ в настоящото изследване приемаме формулировката на
френския учен Густав Льобон: „В обикновен смисъл, думата „тълпа“ означава сбор от някакви индивиди, независимо от националност, занимание или пол, както и от случайните обстоятелства, които ги събират. От
психологическа гледна точка, изразът „тълпа“ придобива съвсем друго
значение. При определени обстоятелства, но само тогава, един сбор от
хора притежава нови и съвсем различни характерни черти от тези на
всеки съставящ го индивид. Съзнателната индивидуалност изчезва, чувствата и мислите на всички единици се насочват в една и съща посока.
Образува се една колективна душа, преходна, без съмнение, но разкриваща много ясни отличителни черти“ (Le Bon 1995: 24).
Една от „отличителните черти“ на тълпата е, „че индивидът като
част от тълпата и само защото е заобиколен от много хора добива усещането за непобедима мощ, позволяващо му да се подаде на инстинкти,
които задължително ще обуздае, ако е сам“. Това усещане ще го обхваща
още по-лесно в безименната и съответно – безотговорна тълпа, където
„чувството за отговорност, тази постоянна задръжка пред отделния човек, изчезва напълно“. Друга отличителна черта на тълпата е, че в нея
„всяко чувство и действие са заразителни, и то до степен човек да жертва
с голяма лекота личния си интерес в името на общия“ (Le Bon 1995: 28).
М. Виденов достига до сходни изводи по отношение на речевото
поведение на тълпите. „Хората вършат и такива неща, които са напълно
забранени от действащото законодателство. В тълпата човешкото съзнание изключва голяма част от ограничителите и ако другите викат, викаме
и ние, скрити зад множеството и по този начин станали анонимни и персонално неотговорни изразители на общото желание на непосредствено
заобикалящите ни“ (Videnov 1999: 17).
Друга характеристика на тълпата е нейната агресивност, продиктувана от чувството за неконтролируема мощ. „Ако човешкият организъм
позволяваше яростта да е постоянна, би могло да се каже, че нормалното
състояние на разсърдената тълпа е яростта“ (Le Bon 1995: 33).
За силата и агресията на тълпите френският психолог дава доказателства от историята на Френската буржоазна революция (събарянето на
Бастилията). Подобни примери могат да се дадат и с футболни тълпи. Когато националният отбор на Румъния се класира за Световното първенство през 1990 г., побеждавайки Дания в Букурещ, радостта на футболната
тълпа се превърна в уличен метеж и бунт срещу управляващите, който доведе по-късно до падането на режима на Чаушеску (вж. Giulianotti 1999:16).
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Речта на футболните тълпи също се отличава с изключителна агресивност. През последните няколко години се наблюдава сериозен интерес от страна на лингвистиката в Европа към проблемите на речевото
поведение на футболните тълпи.
Характерна особеност на тази реч е, че тя включва много образци,
създадени по законите на мерената реч. Включва например скандирания
и песни, повтарящи мелодията на популярни шлагери. При снемането на
лингвистичен материал от футболния стадион учените използват скрит
микрофон, а при транскрипцията не отчитат фонетичните промени и
мястото на ударението, защото тези фактори не са съществени по отношение на проблематиката и са видоизменени, съгласно мелодията на известната песен, която се изпълнява с ново съдържание, а също и поради
факта, че в тълпата има различни идиолекти. Р. Ширинг от Института по
лингвистика към университета в Лайпциг представя записания материал сред тълпата от привърженици на „Шалке“ и с помощта на нотопис
(Schiering 2008: 221- 231).
Дж. Лурс от своя страна предлага класификация на обидните скандирания на футболните стадиони във Великобритания (Luhrs 2008: 233244). Тази класификация е свързана според авторката и с процесите на
създаване на регионални стереотипи (според региона и града, от който
е противниковият отбор). Обидите могат да се групират като: обиди на
икономическа основа, липса на чистоплътност, липса на интелект, проблемно сексуално поведение. Разбира се, последната група включва наймного примери. Тук спадат сексуални заплахи и обвинения в хомосексуализъм, онанизъм и инцест.
Футболните тълпи по своята същност са „дискурсивни общества“,
които трябва да произведат или запазят дискурса, за да го разпространяват в затворено пространство“ (Foucault 1992: 19). Подобно на групата на
древните рапсоди, за които говори Фуко, запалянковците от футболните
тълпи „знаят наизуст поемите и могат евентуално да ги изменят, като
това знание, макар и ритуално и декламативно, е охранявано и защитавано в определената група от пределно сложните упражнения на паметта, които налага; с научаването се прониква едновременно в групата и
тайната, която декламацията посочва.
Футболните тълпи в съвременните европейски общества до голяма
степен напомнят на Дионисиевите шествия в древна Гърция. Функцията
на древните карнавали е била да разпускат емоционалното напрежение
и да предизвикат катарзис, след който всички се връщат към нормалния си живот. Участниците в карнавалите се държат умишлено разпус-
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нато, пияни са, а речевото им поведение се характеризира с употребата
на цинизми и съзнателна вербална профанизация на нормалния живот
и ценности. По време на карнавалите са се използвали и специални ритуализирани ругателства. В основата на древните карнавали стоят отстъпленията от социалните, моралните и етичните норми. Счита се, че
жизненият цикъл на човека е сплав от сакралното и профанното начало.
Невъзможно е човек да е постоянно буден или постоянно и монотонно
да се труди, но са невъзможни и постоянните празници. В този случай
„разчупването на стереотипите само по себе си представлява своеобразен стереотип“ (Zhelyvis 1997: 30). Карнавалите нарушават табутата в даденото общество. Те имат своя характерна реч, построена въз основата
на стандартизираните ругателства. По време на карнавалите се снемат
всички цензурни ограничения в употребата на богохулства, в споменаването на сексуалната и отделителната функция на човека. Трябва да уточним, че под понятието „карнавал“ разбираме не само карнавала в битов
план, т. е. весел празник, гуляй и т. н. „Гръмкият скандал, кавгата, шеговитото сквернословно съревнование, ритуалният инвективен дуел, самовъзбуждането на воините преди сражение и т. н. – всичко това можем
да обединим с термина „карнавално светоусещане“ Zhelyvis 1997: 31). В
настоящето изследване приемаме разбирането на Бахтин за „карнавалното“ като „очистване“ чрез обръщане към низшето, вулгарното начало.
Михаил Бахтин нарича „карнавализацията на живота“ всевъзможните
празници, маскаради, шутовщината и не на последно място – обръщането към инвективната и рязко снижената лексика“ (Bahtin 1965: 84-85).
На пръв поглед парадоксално, подобна профанизация на окръжаващата
среда с помощта на инвективи не само не вреди, но и в същото време
съдейства за укрепване на ценностите. Първо са се появили ценностите,
после желанието да бъдат разрушени и чак след това забраните и табута.
Феноменът „забранен плод“ означава, че колкото по-строги са забраните, толкова повече нарушители се появяват. Функцията на употребата на
инвективи е свалянето на напрежението. Катарзисната и деструктивната
функция на инвектива се намират в прякопропорционална зависимост.
Колкото по-груба и оскърбителна е лексиката, толкова по-добре служи
тя за сваляне на напрежението (вж. Zhelyvis 1997:38).
Британската лингвистика обръща сериозно внимание и на расистките скандирания. По методa за формиране на идентичност запалянковците в Англия използват расистки обиди, наричайки противниците си
„паки“ (Paki – съкратено от пакистанец) или „негри“. Подобни скандирания се отнасят за градове и квартали в Англия, където живеят голям
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процент емигранти от бившите колонии на Великобритания. През 90-те
години на миналия век британските запалянковци обиждаха със скандиранията си и играещите цветнокожи футболисти. Популярно беше
скандирането „Нигърпул“ за отбора на „Ливърпул“, в който по това време играеха повече цветнокожи играчи в сравнение с другите отбори.
Скандиранията на публиката по футболните стадиони предизвикаха реакцията на футболните организации УЕФА и ФИФА и те започнаха продължителна кампания под надслов „Да изритаме расизма от футбола“ (Let’s Kick Racism Out of Football). На европейското първенство,
проведено в Австрия и Швейцария (2008 г.), станахме свидетели на нов
момент в ритуала по провеждането на футболните мачове. Преди изпълнението на националните химни капитаните на отборите произнасяха
на родния си език реч, осъждаща проявите на расизъм и агресия по футболните стадиони. Тази реч беше насочена както към запалянковците на
стадиона, така и към милионите пред телевизионните екрани.
Българското законодателство също регламентира речта на феновете. Законът за опазване на обществения ред при провеждането на спортни прояви дефинира като спортно хулиганство именно речевите прояви на запалянковците (чл. 21.) :
Противообществена проява (спортно хулиганство) по смисъла на
този закон е непристойна проява, изразяваща се в отправяне на ругатни и други неприлични изрази и жестове, които са особено вулгарни…
Дисциплинарният правилник на БФС от юни 2006 г. също санкционира речевото поведение на зрителите на футболен мач (чл. 2):
/1/ Който публично каже или извърши нещо унизително, дискриминационно или позорно за човешкото достойнство на другиго поради
неговата раса, цвят, език религия или етнически произход, се наказва
най-малко за пет срещи на всички нива. На нарушителите се налагат
забрана за влизане на стадионите и глоба в минимален размер на 25 000
лева (равностойността на 20 000 шв. фр.). Ако нарушението е извършено от длъжностно лице, глобата е в размер на 37 500 лева (равностойността на 30 000 шв. фр.).
/2/ Когато през време на футболна среща зрителите на единия отбор
издигнат лозунги с дискриминационно съдържание или извършат нещо
унизително или дискриминационно, на отбора, който се подкрепя от тези
зрители, се налага глоба в минимален размер на 37 500 лева (равностойността на 30 000 шв. фр.) и му се забранява да проведе следващата официална
среща пред публика. Когато не може да се установи кой отбор подкрепят
тези зрители, се наказва клубът, който е организирал дадената среща.
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Националните и международните футболни асоциации се опитват чрез закони и правилници да контролират речевото поведение на
футболните запалянковци. Най-силен ефект подобен контрол като че
ли има във Великобритания, която отбелязва наистина сериозни успехи в борбата си с футболното хулиганство. На всички стадиони там са
монтирани камери и поведението (включително речевото) на всеки един
от запалянковците се записва. За речта на омразата и футбола особено
силно и сериозно се заговори след т. нар. „кунгфу ритник“, който Ерик
Кантона нанесе на фен на „Кристал Палас“. Въпреки че самият Кантона
беше наказан, съдебно наказание последва и за запалянкото за речевата
му изява2, записана от камерите на стадиона и предизвикала сериозна
дискусия за криминализирането на речевото поведение на тълпите и на
отделните зрители на футболния мач.
Английският стадион с многобройните си камери, заснемащи поведението и речта на отделния индивид, до голяма степен напомня за
психиатричната клиника и всепроникващото „око на властта“ така, както ги описва М. Фуко. В изследванията си върху историята на клиничната медицина Фуко твърди, че психиатричната клиника е конституирана така, че да осигурява „пълната видимост на телата, индивидите и
нещата от един централизиран поглед“ (Foucault 1997: 29). „Поглед, който надзирава и който в крайна сметка всеки – усещайки го как тегне над
него – ще интериоризира дотам, че да започне да наблюдава сам себе си;
по този начин всеки ще упражнява този надзор над и срещу самия себе
си“ (Foucault 1997: 38). Така чрез властовия механизъм на погледа съвременното европейско общество се опитва да контролира действията и
речта на отделния запалянко и тълпата. В „Порядъкът на дискурса“ М.
Фуко твърди, че един от най-важните принципи на системата за контрол
в обществото е „забранената реч“.
5. Заключение. На футболния стадион, където се събират големи
групи от хора, в почти чист вид може да се проследи онова агресивно
вербално поведение, което Льобон обяснява с психологията на тълпите. През последните десетилетия лингвисти и социолози трайно насочиха своя интерес към речта на футболните запалянковци. На стадионите
могат да се чуят голяма част от характерните прояви на речта на омразата – омраза, породена на сексуална, верска, расова или дори политическа основа. Скрити зад привидната анонимност в тълпата, феновете
2 „Fucking,

cheating French cunt. Fuck off back to France, you mother fucker.”
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изричат (скандират) неща, за които биха могли да понесат наказателна
отговорност. Европейските законодателства криминализират употребата на реч на омразата на футболния стадион, като се използват различни
методи за контролиране на езиковите прояви на запалянковците. Футболните асоциации провеждат и различни кампании, целящи ограничаването на употребата на подобна реч на футболния стадион. От своя
страна медийните регулатори налагат множество забрани, чиято цел е
ограничаването на проявите на футболна реч на омразата в средствата
за масова комуникация. Един от основните въпроси, които възникват,
е как точно да се дефинира речта на омразата по отношение на нейните езикови прояви. Друг е въпросът доколко налаганите забрани върху
публичната реч спомагат за ограничаването на явления като расизъм,
хомофобия, сексизъм, ейджизъм и други проявления на словесна враждебност към хора и групи извън групата, приемана като своя.

Цитирана литература
Bahtin 1965: Bahtin M. Tvorechestvo Fransua Rable i narodnaya kultura
Srednevekoviya i Renesansa. Moskva: Hudozhestvennaya literatura, 1965.
Boyle 1994: Boyle R. ‘We are Celtic supporters…’: questions of football and
identity in modern Scotland. – In: Giulianotti R., Williams J. (eds.) Game without
Frontiers: Football, Identity and Modernity. Aldershot: Arena,1994.
Durkheim 1994: Durkheim E. Elementarni formi na religiozniya zhivot. – In:
Durkheim E. Izbrano. Sofia: Kritika i humanisam, 1994.
Fotev 2004: Fotev G. Dialogichna sociologiya. Sofia: Iztok – Zapad, 2004.
Foucault 1992: Foucault M. Genealogiya na modernostta. Sofia: UI “Sv. Kliment Ohridski”, 1992.
Foucault 1997: Foucault M. Vlast. Sofia: Kritika i humanisam, 1997.
Giulianotti 2006: Giulianotti R. Football – a Sociology of the Global Game.
Cambridge: Polity Press, 2006.
Le Bon 1995: Le Bon G. Psihologiya na talpite. Sofia: UI “Sv. Kliment Ohridski”, 1995.
Luhrs 2008: Luhrs J. Football chants and ‘blason populaire’: The construction
of local and regional stereotypes. – In: Lavric E. et al. (eds.) The Linguistics of Football. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2008.
Markov 1990: Markov G. Zadochni reportazhi za Balgaria. Sofia: Profizdat,
1990.
Marsh 1978: Marsh P. Life and careers on the soccer terraces. – In: Ingham R.
et al. (eds.) Football Hooliganism: The Wider Context. London: Inter-Action, 1978.
Marsh, Frosdick 2005: Marsh P., Frosdick S. Football Hooliganism. Devon:
Willan Publishing, 2005.

Реч на омразата на футболния стадион

241

Schiering 2008: Schiering R. Regional identity in Schalke football chants. – In:
Lavric E. et al. (eds.) The Linguistics of Football. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2008.
Taylor 1971: Taylor I. Soccer Consciousness and Soccer Hooliganism. – In:
Cohen S. (ed.) Images of Deviance. Harmondsworth: Penguin, 1971.
Todorov 1998: Todorov Ts. Zhivot s drugite: Opit po obshta antropologiya.
Sofia: Nauka i izkustvo, 1998.
Videnov 1998: Videnov M. Sociolingvisticheskiyat marker. Sofia: Delfi, 1998.
Zhelyvis 1997: Zhelyvis V. Pole brani. Skvernoslovie kak socialynaya problema. Moskva: Ladomir, 1997.

ПРЯКОРЪТ В ОГЛЕДАЛОТО
НА ПРИЯТЕЛСТВОТО И ВРАЖДЕБНОСТТА
Здравка Русева-Пеева

THE NICKNAME IN THE MIRROR
OF FRIENDSHIP AND HOSTILITY
Zdravka Ruseva-Peeva
Abstract: The aim of the study is to examine the use of nicknames in the traditional
and social media. Nicknames are most often created on the basis of the denial of moral
qualities incompatible with the public image. Public figures become reflected in the mirror
of hostility. Their gestures, words or actions can create names that become part of their
personality. The article attempts at providing a classification of the patterns of nickname
formation.
Key words: nickname, creation, use, traditional and social media

Прякорът е паралелен свят, нова реалност. Прякорите са наситени,
понякога уродливи, но често правдиви. Като в романа на Оскар Уайлд
„Поpтретът на Дориан Грей“ – вижда се душата, която разкрива истината. Портретът е огледалото, от което нищо не може да бъде потулено и
скрито, нищо не може да остане невидяно. Така е и с огледалото, в което
се оглежда не само външността, но и душата. Но ако огледалото е медиатор на обществото, едни в него виждат доброто, други – злото. Така е и с
прякорите, новите личностни същности, които не могат да бъдат скрити
зад усмихнати и добре артикулиращи думи лица. Огледалото е безпощадната оценка на обществото за публичните личности, които често си
заслужават прякор заради подценяване на общественото мнение.
В съвременните медийни текстове прякорът има свой реален живот. Прякорът е общественото огледало, отражение, образ оценка. Той е
онова име, което, ако бъде дадено, може да съпътства човека през целия
му живот. Човек може да стане по-известен с прякора си, отколкото с
рожденото си име. Социалните причини за появата на прякора в комуникацията са много, почти толкова, колкото са и житейските ситуации.
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Той може да бъде роден на пръв поглед по незначителен повод, но да
изразява същността на носителя. А носителят на забелязаните качества
се опитва точно това да скрие.
Изследователите класифицират причините за появата на прякорите като назоваване на черта от характера, на белези от външността,
на необичайни или на обществено осъдими действия, на особености
на говора и изказа. С. Стоянов посочва, че прякорите и прозвищата са
„особени съществителни собствени лични имена, които имат предметно експресивно-емоционална функция в речта“ (цит. по Kovachev 1987:
160). „По принцип официалното лично име пожелава нещо хубаво на
новородения човек или го закриля (чрез името на християнския патрон)
от многобройните злини, с които е осеян човешкият жизнен път – обобщава М. Виденов. – Прякорът идва впоследствие и държи в себе си
оценка на социума, в който лицето живее“ (Videnov 1996: 41). Търсенето на причините за произхода на прякорите показва, че възникването
им се дължи на някакво събитие, факт, морална или физическа черта на
човека, забелязана от публиката. Прякорът откроява индивидуалност,
отличителност от другите по действия, характер, външни белези и др.
качества, които е нужно да бъдат подчертани като характеристики. Прякорът е продуциране на личността в социума и възприятието на социума за дадена личност. От обществената оценка зависи каква конотация
ще носи новото, допълнителното име.
Различните аспекти на „описание и идентификация на езиковата
личност“ са предмет на изучаване в лингвистичната персонологията
(Popov 2016: 20). В разработения от Р. Фогелсон модел на идентичностите една от четирите идентичности е съотносима с прякора: „Предявена
(„маскирана“, „преоблечена“, „манипулирана“) идентичност, съвкупност
от образи (роли), които индивидът транслира към другите хора с цел
да повлияе на оценката им за своята идентичност“ (Popov 2016: 73-74).
С прякор се назовават например личности, чиито действия нарушават
моралните принципи или отстъпват от очакванията на хората за съответен публичен или частен облик. Просто всичко, което се е отразило
в общественото огледало, може да бъде забелязано и да му бъде дадено
име. По-лесно се забелязва негативното, враждебното, отклоняващото
се от нормата в отрицателен аспект. Затова в повечето случаи прякорът е
свидетелство за враждебност, отколкото за приятелство.
Проучването на прякорите, от своя страна, дава ценна информация за всекидневната култура, за принципите на назоваването. Остроумие, находчивост, насмешка, ирония, сарказъм и пародия са гамата от
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гледни точки за създаване на прякори. Например обозначения като ББ,
Боеко, Евробоеко, Цв. Цв., Р. Овч., Данчо Ментата, Гаргамел, Гном, Съсел,
Толстолоб, Димката, Тъпото, Нубиеца и пр. са малка част от словотворчеството, използвано за преназоваване и за обществена оценка.
Социалните мрежи изобилстват от прякори, най-често на политици. Фокусът на обществения интерес е върху тях. Прякорът е и оценка
за публичната личност. В социалните медии и във форумите се създават
интересни по структура и по остроумие нарочни имена с акцент върху
това, което обществото не одобрява или към което иска да изрази саркастичното си отношение.
Автори на прякори в много случаи са и журналисти, които целят
да повишат експресивността на съответния текст. В медиите става все
по-честа практиката назоваването на „героите от репортажите“ да става
именно с прякорите им. Друга тенденция, която все по-силно се налага,
е директното назоваване с прякора заради презумпцията, че визираните
персони вече са по-известни с новото, с добавеното име.
Прякорите се създават по двете оси – положителната и отрицателната, ироничната, саркастичната, пародийната. В началото на демокрацията политиците бяха в известен смисъл пощадени от обществената
оценка. Тогава се родиха прякори като Хубавото Наде, Фил Дългото изречение и др., т. е. по оста на утвърждаването и положителната оценка.
С появата на социалните мрежи и с повишаването на тяхната роля
в обществената комуникация и оценка отчетливо започват да доминират прякорите с акцент върху негативното, дразнещото в поведението на
личности от политическия елит, но и от други обществени сектори. Дори
с бегъл поглед върху форумите под публикациите в официалните медии
се придобива представа за оригиналността на прякорите, но и за точната
оценка, която се дава с тях.
В годините на тоталитаризма употребата на прякори не се приемаше за добра практика и за изисканост на журналистическия стил. Говорещите и пишещите текстове за медиите се стремяха да спазват строгата
нормативност на назоваването. Като важен фактор за срутването на старите норми много от изследователите отбелязват мащабното разширяване на медийния ландшафт с появата на огромен брой нови вестници,
списания, телевизии, радиостанции, книгоиздателства, рекламни къщи.
За професионалното обслужване на потока от нови медии в началото
на 1990-те необходимите подготвени кадри естествено липсват, поради
което честото накърняване на официалния книжовен кодекс никак не
е неочаквано. Паралелно с това драстично се разширява достъпът до
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престижните типове дискурси. Несравнимо по-лесно стана включването в тях на хора с най-различно потекло, образование, социална позиция и комуникативни умения (вж. Dobreva 2004). Във връзка с това М.
Петров твърди, че новопоявилите се вестници налагат един „оварварен
и груб, уличен и демократичен, жаргонен и цветист език, с който човек
предпочита да говори, когато се храни, шегува, преспива (с някого или
насаме), работи до полуда и се насвятква от мъка“, че те сякаш изразяват „властното встъпване на обезправените доскоро от партийната каста
народни маси на политическата сцена“ (цит. по Dobreva 2004). Тъкмо на
този фон се формира новото медийно битие на прякорите.
Официалното име съществува в медийната реалност заедно и дори
равностойно с прякора. Но именно прякорът е онзи експресивен елемент, който е нужен за осигуряване на атрактивност и популярност на
текста. Той е нужен на възприемащия информацията. Демократизацията
на езика отключва вратата и прякорите нахлуват в официалния дискурс.
Интересното е, че аудиторията не ги отхвърля, а възприема охотно и дори
очаква те да присъстват в медийните текстове. Прякорите продължават
да изпълняват основната си функция от миналото – да са обществената оценка за личността, например министър-хвалипръцко, Мутрагеньо,
Археологът на републиката, Малката пица, Малката секира, Мента
Стоянова, Тетка Цачева, Цецкозавър и т. н. Те са с различна честота на
употреба, но неизменно присъстват не само в официалния дискурс на
медиите, но най-вече в социалните мрежи.

Прякори по емоционалната ос на позитивната оценка
Примери за такъв тип прякори, получили широка популярност, са:
за Васил Найденов – Васко Кеца, за Иван Славков – Батето, за Катя от
дует „Ритон“ – Ритонката, за Стефан Данаилов – Ламбо, Мастера и др.
В ранните демократични години, когато еуфорията от промените
беше силна, ярките политически личности също имаха шанс да получат
прякори с положителна конотация. Прякорите не служеха за изразяване на
иронично отношение, а утвърждаваха с добавена стойност личностните и
физическите качества. Едва по-късно тенденцията се промени и в последните години трудно се открива прякор, който да е с положителна оценка.
В повечето случаи прякорите са членувани, но това не намалява съдържащата се в тях позитивна оценка. Членната морфема изразява уникалност, подчертано утвърждаване на личностните качества. Министърът на външните работи Надежда Михайлова в кабинета на министър-
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председателя Иван Костов например има няколко прякора, но само един
е експресивно-позитивен. Трябва да се отбележи, че той беше създаден в
началото на нейната политическа кариера, когато обществената оценка
за нея беше повече положителна. Още повече, че присъствието на жена
по върховете на властта беше рядко явление в българската политическа
среда. Нейният прякор Хубавото Наде е двусъставен – прилагателно и
лично име. И двата компонента носят положителна оценка. Включването в двусъставната конструкция на умалителното „Наде“ от името Надежда по принцип носи допълнителен утвърждаващ елемент. Членната
морфема –то подчертва, че не само физическите качества, а хубавото се
свързва само с нея, хубавото като физическа характеристика, хубавото
като присъствие на жена в политическия живот.
Изследователите неведнъж са подчертавали, че прякорът акцентира върху индивидуалните характеристики. Акцентира върху доминиращото в общественото съзнание качество на личността, сдобила се с
прякор.
Прякорът на певеца Васил Найденов е също двусъставен. Етимологията му е ясна – поява на сцената с кецове във време, когато дрескодът
беше строго официален и нарушаването му се забелязваше от публиката. Тя хареса по-разкрепостения сценичен стил на Васил Найденов и
реабилитацията на кецовете (като обувки от ниския моден регистър) и
го „възнагради“ с прякора – Кеца. Той вече имаше положителна номинация от публиката, която и днес като обръщение използва умалителното
Васко от Васил с прибавена стойност на уникалност и неповторимост –
Кеца, сценичният бранд на певеца. Словообразувателната формула не е
нова – към основното име се добавя определение, т. е. съчетание от съществително собствено и съществително нарицателно. Двата компонента на прякора са носители на позитивност и получават утвърждаване в
общественото съзнание чрез употребата в медийния дискурс.
Едносъставните прякори с позитивна семантика често са нови имена. Те са измислени и не е задължително началната фонема да е същата
като началната фонема на рожденото име. Например актьорът Стефан
Данаилов е от онези хора, които наследяват прякори от родителите си.
Най-известният му прякор е Ламбо, което е съкратен вариант на името
на баща му полк. Хараламби (Ламби) Данаилов. По лична карта актьорът
е Стефан Ламбов Данаилов, а прякорът Ламбо е образуван чрез елизия
на краесловен звук от фамилното име. Другият му популярен прякор
Мастера идва не по наследство; актьорът го придобива по време на преподавателската си дейност в НАТФИЗ. В знак на уважение към своя про-
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фесор студентите го наричат с маститото, но дружелюбно име Мастера
(за по-голяма достолепност не е назован Майстора, както би трябвало
да е на български език; предпочетена е чуждоезичната форма).
Членуването на прякорите в мъжки род обикновено е с членна
морфема –а. Тази особеност е забелязана от най-ранните изследователи
на езиковото явление. Тенденцията се запазва и до днес. Ако лицето е
от мъжки пол, е очаквано прякорите му да са в мъжки род, но може и да
не са. В случай, че не са, граматическата форма, различна от мъжки род,
обикновено е външен белег на определена оценка. Прякорите на Иван
Славков Принца и Батето например носят характерните за съответния
граматически род членни морфеми, които активизират и съответни внушения за аристократична достолепност и за дружелюбно покровителство. Иван Славков получава прякора Принца веднага след женитбата си
с дъщерята на първия държавен ръководител Тодор Живков. Прякорът
идва от едно изказване на Григор Шопов (също функционер на БКП),
че Иван Славков си е живял като принц. Класифицира се към групата
прякори, формирани от благороднически титли. По-късно се появява и
прякорът Батето, изведен от роднинското обръщение батко, но в умалителната форма бате. Членуването на съществителното име с членна
морфема за среден род подчертава две характеристики – че е единствен
и е носител на „титлата“ бате, т. е. по-голям, по-добър и заслужаващ уважение. Същата тенденция за натоварване на граматически показатели
за среден род с допълнителни оценъчни конотации (но не непременно
позитивни) се открива и при други назования, например Гошо Тъпото
вместо Тъпия, Йордан Соколов – Бебо.
Многобройни са прякорите, които са създадени за Бойко Борисов,
три пъти министър-председател. Колоритната му личност, неформалната му способност да комуникира не остават незабелязани от публиката.
Той просто „счупи“ предишната представа за ръководител на държавата.
Уникалното му обществено поведение, способността му да общува равностойно с хора от най-различни обществени прослойки може да се разглежда и като нова PR стратегия, която би било интересно специалистите
да анализират. Ако в началото прякорите на Бойко Борисов се създаваха
по емоционалната ос на утвърждаването и одобрението, то в по-късните
години те са предимно в ироничната, в саркастичната ос на отричането. Тук ще бъдат анализирани лингвистичните особености на прякорите
по оста на утвърждаването. Особено популярен е прякорът Батман (Sp,
3.08.2016), по името на популярен комиксов герой и персонаж от култова
поредица американски филми. Героят е на страната на онеправданите и
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ги спасява от злото точно като герой от приказка. Народният гений е
използвал името Батман, за да открои още една неочаквана способност
на Бойко Борисов – да бъде необичайно мобилен, набързо да се озовава
на различни места, за кратко време да свършва много (полезни според
собствените му твърдения) неща. Лингвистичният модел на прякора се
състои в замяната на една лексема (личното име) с друга лексема (името
на фикционален герой). Това е всъщност популярен модел на заместване
или тропова редакция на името, използвана в редактирането на текстове
за избягване на повторенията, но и заради стилистична оригиналност.
Лингвистичното персонифициране протича по координатната система на преназоваването за изразяване на свръхчовешки качества на личността, която трябва да се опише с едно име.
Но всъщност Бойко Борисов предизвиква диаметрално противоположни чувства в публичната сфера. Назоваването му с различни имена съответно отразява различни страни от личностната му изява. Езиковите модели на образуване са разнообразни – едносъствани, двусъставни, описателни словосъчетания, фрази, звучащи като сентенции. Някои
от прякорите му са: Мутрагеньо, министър-хвалипръцко, Премиерът
слънце, Нашият Колумб, Кабинета Баце, ЕВРОБОЕКО, Бойко Куельо,
Боеко, ББ, Боко Тиквата, Най-малкият син на БКП, Мисирката, Мухобойко, ТиквоБойкоЛентов СтрашниЙ, Биби ножицата, “Третият брат”
(FDBG, 16.06.2011). Селекцията подсказва, че преобладават негативните
преназовавания. Но такова е положението не само с обозначаването на
Бойко Борисов, а по принцип – прякорите с позитивна оценка са количествено по-малко от прякорите, свързани с негативни, отрицателни,
дразнещи обществото явления.

Прякори по оста на отрицанието
Отрицанието може да е изразено с ирония, сарказъм, пародия. За
да се обяви публично нехаресването на обществената личност, се създават и прякори, които са унизителни. Те са с особено висока фреквентност в социалните мрежи. В традиционните медии особено обидните
прякори се избягват.
Модели на образуване:
• Промяна на звук в името. По този модел са създадени например
прякори като Тетка Цачева (BP, 10.03.2016) от Цецка Цачева и Мента
Стоянова (Dn, 19.12.2014) от Менда Стоянова. Смяната на един звук
с друг в името сигнализира предпочитание към лексема с друг смисъл

Прякорът в огледалото на приятелството и враждебността

249

и изразява отношение по линията на враждебността. Новото име вече
има иронично и дори саркастично съдържание, което е целенасочено
търсено. Създателите на прякорите чрез този вид фонемна езикова игра
акцентират върху характерологичната същност, която е забелязана в
публичния образ. Чрез промяната от Цецка в Тетка се осъществява препращане към роднинско название, което носи отчетлива битовизираща
конотация. В случая с Мента Стоянова механизмът на обозначаването е
по-различен: в повърхнината структура Мента кореспондира с две значения – мента като билка и мента в смисъл на лъжа, измама. В състава на
прякора Мента Стоянова биха могли да се декодират и двете значения,
но по-вероятно е да се вземе предвид второто.
• Умалителна форма на собственото име с добавено определение с
обидна конотация. Примери: за Йордан Цонев – Данчо Ментата (ТN),
за Георги Петров – Гошо Тъпото, за Георги Марков – Жоро Дантелата
(Bl, 12.11.2010), за Анастасия Мозер – Сиси Боата (R, 17.01.2010). Определението е нарицателно име, което подчертава определени морални
и интелектуални качества. Конструкцията е с първа част умалително,
галено назоваване и с втора част членувано нарицателно име, с което
се изразява неодобрение. И при този модел се цели експресивност, чрез
която да се акцентира върху отрицателното отношение, да се изрази неприязън и дори по-силна оценъчна емоция. Търсят се лексеми, които да
открояват най-точно и най-ярко същността на носителя на прякора.
• Съкращаване на името. Това е игрова езикова практика със сравнително ограничена употреба, защото рядко само чрез съкращаване се
получава ясен негативен ефект от преназоваването. Най-популярните и
употребявани в медийните текстове са конструираните на тази основа
прякори на бившия министър на енергетиката Румен Овчаров – Р. Овч.
(Bl, 6.04.2012) – и на бившия министър на вътрешните работи Цветан
Цветанов – Цв. Цв. (A, 6.07.2017). На пръв поглед в съкращаването на
личното име е спазено езиковото правило. Ироничният замисъл е в съкращаването на фамилията. В съвкупността си двете съкращения вече
постигат назоваване по линията на враждебността. С този езиков модел се цели изразяване на пренебрежително отношение, но и личностно
унизяване.
• Прякори, чиито фонограми звучат обидно и унизително. Примери: Цветан Цветанов – Цв. Цв. (цвъкане, неприятно за ухото звуково усещане ); Анастасия Мозер – Сиси (наподобява се съскане на змия.
• Прякори словосъчетания. Откриват се находчиви преназовавания по този принцип, например за Бойко Борисов – Премиерът слънце
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(Ст, 7.07.2017), за Цветан Цветанов – Прохождащ ибрик (BТ, 3.07.2017),
за Стоян Ганев – Жълтия плик (bl, 12.11.2010),. Словосъчетанията често позволяват иронизиране на личността или изразяване на язвително
отношение чрез акцентиране не само върху една нейна характеристика.
Редки са случаите, в които обект на прякор са физическите качества на
обществените личности, но за Александър Йорданов например има поне
два прякора, конструирани на това основание – Еднакво Видния От
Всички Страни или Сашко Видния Отвсякъде (Bl, 12.11.2010). Търсената враждебна експресивност е заложена и в изписването с главна буква
на всяка от думите в и без това дългия и описателен прякор. По-често
във фокуса на обществената враждебност попадат черти от характера и
действията на публичните личности. В двусъставния прякор на Бойко
Борисов например към една обществена длъжност, която е единствена в
йерархията на управлението, е добавено наименование на небесно тяло.
Двете наименования са уникални и по своя смисъл с позитивна конотация, но заедно в словосъчетание вече придобиват отрицателно значение;
• Прякори – нови имена. Примерите са много: за Йордан Соколов –
Бебо (bl, 12.11.2010), за Емил Димитров – Ревизоро (T), за Пламен Панайотов – Кайзер (24ch, 28.02.2016), за Румен Петков – Запалката (M,
26.03.2008). Понякога за една личност се създават по няколко прякора
чрез ново именуване по определен признак или по даден нелицеприятен
повод, например за Бойко Борисов – Мутрагеньо (Af, 11.11.2016), министър-хвалипръцко (Ep, 5.06.2017), за Маргарит Мицев – Закуската, Пестеливко, Баничката (bl, 12.11.2010).
• Прякори от трансформация на име. Примери: Цецка Цачева –
Цецкозавър, Мама Цецолана (Е-v, 11.11.2016); Бойко Борисов – Боеко (Af,
1.09.2016).
• Прякори от притежателно местоимение плюс собствено име. Например Нашият Колумб (Fr, 28.05.2017) за Бойко Борисов е двусъставен
прякор, който би трябвало да се възприеме като положителен, но съотнесен към публичните проявления на характерологичните особености
на личността на Бойко Борисов придобива подигравателен, ироничен
и отрицателен смисъл. Появата му вероятно е провокирана от многобройните откривания на различни пътни отсечки, които бяха емблема
на публичния образ на премиера Борисов във втория му мандат. В конструкцията се забелязва и рядко срещаната употреба на пълна членна
морфема в прякори.

Прякорът в огледалото на приятелството и враждебността

251

• Прякори от имена на филмови герои. Моделът е с висока фреквентност в медийния дискурс. Може да се илюстрира с примери като
Хер Флик (N, 15.06.2010) за Симеон Дянков и Ники Белята и Ники Маус
(R, 17.02.2010) за Николай Василев. При Ники Белята и Ники Маус се наблюдава запазване на рожденото лично име в умалителна форма, а името
на филмовия герой е в добавка. Отрицанието се внушава от свързването
на двете имена, но макар че иронията доминира като отношение, все пак
се усеща и известна снизходителна симпатия.
• Жаргонни и обидни думи. В прякори като Посерко за Красимир
Каракачанов, Далаверко за Валери Симеонов, Перко за Волен Сидеров
(BT, 14.04.2017) са използвани умалителните форми на обидни назовавания, които идват от неприлични и неприемливи от гледна точка на обществения морал личностни прояви.
***
Създателите на прякори в социалните мрежи остават анонимни.
Това е предимство на авторите им. Те изразяват с най-обидни прякори
най-нелицеприятните изяви особено на политиците. Създателите са безпощадни в оценките си и те проличават в словотворчеството.
Прякорът възниква по конкретна причина и това, което е забелязано, е отразено в новото име. Прякорът е безпощадната оценка на обществото за действията, говоренето, общественото присъствие. Някои
придобиват прякор още с първата си публична изява. Други получават
трайни прякори. Трети, като премиера Бойко Борисов, имат много прякори, които продължават да се множат.
Най-многобройната група от прякори е по оста на враждебността и омразата. С натрупването на социални напрежения остроумните и
находчивите си отмъщават, като изразяват негативното си отношение в
интересни като съдържание, но и като езикова структура нови имена.
Тези имена битуват свободно в социалните медии, но експресивният им
потенциал се използва и в по-консервативните и подлежащи на по-строг
контрол традиционни медии.
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ИМИТИРАНЕ НА БЛИЗОСТ ЧРЕЗ ТРАНСПОЗИЦИЯ
НА НЯКОИ МОРФОЛОГИЧНИ КАТЕГОРИИ
В РЕКЛАМНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЗА МОДА
Ива Иванова

IMITATION OF INTIMACY TROUGH TRANSPOSITION
OF SOME MORPHOLOGICAL CATEGORIES
IN FASHION ADVERTISING
Iva Ivanova
Abstract: The paper studies the linguistic means for manipulation of the author –
recipient relationship through the transposition of 2nd p. sg. for 2nd p. pl. and of 1st p. pl.
for 1st p. sg. The analysis of the transposition of 2nd p. sg. for 2nd p. pl. shows that the main
function of this stylistic device is to shorten the distance between sender and addressee in
order to achieve informality of communication. The transpositions of 1st p. pl. have as their
main goal blurring of the boundaries between the participants in the particular communicative situation. In order to define the attitude of the audience to these kinds of linguistic
phenomena, a linguistic experiment has been carried out. It confirms the initial hypothesis
of positive attitude of recipients towards the analysed morphological transpositions.
Key words: connotation, transposition, commercial, fashion, communication, stylistics

Тенденцията за разрушаване на границата между продуцента и реципиента на текста е силно застъпена в съвременната реклама. Авторите
на рекламни текстове настойчиво и последователно се опитват да създават внушение, че „те“ са едни от „нас“, че „всички сме едно“.
Идеята за „заедността“ има голяма популярност в рекламата напоследък (виждаме я в рекламните слогани на една от водещите български
телевизии – „Заедно можем повече“, присъстваше в слогана на последното европейско първенство по футбол, а се появи и като част от някои
кандидатпрезидентски кампании на последните избори за президент).
Очевидно тези, които създават рекламата, преценяват идеята като печеливша и работеща.
253

254

Ива Иванова

Като част от медийния поток рекламните текстове за мода не остават встрани от посочената тенденция и я превръщат в средство за „маскиране“ на истинските цели на рекламната комуникация – да се подтикне
възприемателят към покупка. Р. Барт отбелязва, че целта на текстовете за
мода в модните списания е „да се замъгли пресметливото съзнание на
купувача, […] да се спусне пред обекта един воал от образи, от съображения, от смисли, да се изгради около него една междинна субстанция
от рода на аперитива, т. е. да се създаде едно копие на действителния
обект, като се замени дългото време на износването с едно независимо
време, свободно да се самоунищожава…“ (к. м. – И. И.), което всъщност
разкрива търговските подбуди при създаването на тези текстове (Barthes
1991:485).
Голяма част от рекламните текстове за мода (особено индиректните) са конструирани като непринуден разговор между приятели с еднакви
цели и интереси. Имитацията на непринуденост и фамилиарност служи
на идеята за „размиване“ на границите между комуникантите и симулира двупосочност на комуникацията. Това внушение се постига благодарение на симбиозата между иконични и вербални знаци в рекламния
текст. Предмет на изследването са езиковите похвати за манипулиране
на връзката автор – читател, а именно транспозитивните употреби на
2 л. ед. ч. вместо 2 л. мн. ч. и на 1 л. мн. ч. вместо 1 л. ед. ч. При изследването на транспозитивните употреби на 2 л. ед. ч. вместо 2 л. мн. ч. в
рекламните текстове за мода се установява, че основната функция на
този стилистичен похват е скъсяването на връзката между адресант и
адресат, за да се постигне усещането за непринуденост и неофициалност
на общуването. Употребата на ти-формата е отчетлив и категоричен
маркер на разговорност, който наред с елементите на разговорност от
други езикови равнища премахва дистанцията между участниците в общуването и „завоалира“ истинските цели на рекламната комуникация.
Транспозитивните употреби на 1 л. мн. ч. имат за цел разколебаване на
границите между автора и получателя на текста, т. е. създаване на „колективни“ образи, особено типични за рекламната комуникация, както
и отреждане на по-активна роля на възприемателя в комуникативния
процес. Масовото присъствие на горепосочените транспозиции в рекламата вероятно се дължи на влиянието на публицистичните текстове, в
чието обкръжение битуват рекламните. В това отношение рекламните
текстове следват езикови модели, характерни за българските печатни
медии на прехода (вж. по-подробно Spasov 2000, Eftiomovа 2014). Имитирането на близост чрез транспозитивните употреби на 2 л. ед. ч. и 1. л.
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мн. ч. (вж. и Dobreva 2002) е част от тенденцията към демократизация на
дискурса в медиите. Този тип говорене обслужва отлично търговските
цели на рекламната комуникация.
В българската езиковедска наука транспозитивните употреби на
различните морфологични категории са анализирани от Р. Ницолова,
В. Станков, Р. Мутафчиев, М. Велева, П. Баракова, И. Куцаров, К. Иванова, К. Попов, В. Маровска, В. Ватева, Б. Дикова и др. Изследванията
по темата очертават няколко дискусионни полета: за границите между
граматичната синонимия и граматичната транспозиция, за зависимостта и връзката на граматичните метафори от контекста, за
възможността взаимозаменими членове на различни граматични категории да образуват транспозиции, за потенциала на немаркираните членове на различните морфологични категории да се употребяват
транспозитивно.
Редица учени си поставят за цел да проследят и систематизират
различните видове транспозитивни употреби на морфологичните форми. Като че ли най-изчерпателна в това отношение е систематизацията,
направена от В. Маровска в „Стилистика на българския език“ (Marovska
2007). Авторката прави обзорен преглед на транспозитивните употреби на различни граматични и лексикално-граматични категории като
вид, лице и число на глагола; наклонение; залог; време; таксис, род и др.
(Мarovska 2007: 161-180).
Потърсихме подобни езикови явления в рекламните текстове за
мода, за да анализираме комуникативната им роля за реализицията на
определeни рекламни послания. Установихме, че там те фигурират в
твърде ограничен диапазон – от изброените от В. Маровска десетки случаи на транспозитивни употреби в анализирания корпус от текстове открихме само четири (по лице, по число, по вид и по време). Липсата на
вариативност обаче е компенсирана от сериозното количество текстове,
транспонирани по лице и число. Целта ни е да проследим тези случаи и
да потърсим психологическата мотивация за тяхната употреба, както и
да установим с какви комуникативни функции са натоварени те. Анализът се базира на корпус от 1600 рекламни текста, ексцерпирани от 50
броя на изданията „GLAMOUR“, „COSMOPOLITAN“, „MODA“, „AMICA“,
„BAZAAR“, „EVA“, „ELLE“ и др. Подходът е в известна степен контекстов,
без да има претенцията да е изчерпал всички възможни тълкувания. Позоваваме се на мнението на В. Маровска, че „теоретичната разработка
не ни задължава да сме изчерпателни в тълкуването на конотациите – в
различен контекст те ще бъдат чувствително различаващи се помежду
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си и това е обект на литературноинтерпретативната критика, а не на езиковедското изследване, пък било то и стилистично“ (Marovska 2014: 9).
Спираме се на някои употреби на транспозициите по лице, число,
време и вид на глагола и тяхната функционално-стилистична роля в анализирания корпус от рекламни текстове за мода.
1. Транспозиция по число – употреба на 2 л. ед. ч. вместо 2 л. мн.
ч. (ти-форма).
Примери:
Ако искаш да запазиш по дълго време морското настроение от ваканцията, облечи циганското лято от главата до петите в разнообразните сини нюанси на морето.“ (сп. „GLAMOUR“, септември 2015, с. 42);
Загрей страстите до червено с комбинация от наситени цветове
и ефирни вълни. Разкроените ръкави и въздушните материи ти осигуряват удобство и изискан вид (сп. „GLAMOUR“, ноември 2015, с. 48);
Мислиш си, че тази тенденция е на изчезване? Опитай пак. Камъни, капси, шипове, пайети, брокати и всякакви всевъзможни отблясъци
ще красят дрехите ти и този сезон… (сп. „COSMOPOLITAN“, септември 2012, с. 16);
Този тип транспозитивни употреби са част от налагането на един
медиен комуникативен модел, основаващ се на теориите за активната
роля на аудиторията в процеса на общуване, която според някои изследователи може да има влияние върху адресанта на текста, „проявено в
начина, по който очакванията му за природата и реакцията на неговата аудитория го заставят да организира и преработи информацията
преди да я предаде“ (к. м. – И. И.) (Bauer 1992:42). Според Р. Бауър така
функционира „транзакционният комуникационен модел като процес на
взаимно двупосочно влияние“: „Ако обратната връзка действително се
осъществи и авторът на рекламния текст реагира, за да коригира някои
възможни грешки от първоначалното си съобщение, естествено е да се
предположи, че той ще се опита предварително да си представи каква
може да бъде аудиторията, съответно да предположи вероятните ѝ реакции на изпращаните от него съобщения при постигне на поставената
цел. За да предизвика определен ефект, той трябва да формулира това,
което иска да каже, на такъв език (с такива термини), който е характерен за дадената аудитория“ (к. м. – И. И.) (Bauer 1992: 43-44).
Горепосочените транспозитивни употреби са характерни за рекламни текстове, публикувани основно в изданията, предназначени за младежка аудитория – „GLAMOUR“, „COSMOPOLITAN“ и други с подобен про-
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фил. Между 42 и 48% от рекламните текстове в „GLAMOUR“ и „COSMOPOLITAN“ съдържат транспозиция на 2 л. ед. ч. вместо 2 л. мн. ч.

Фигура 1. Съотношения между общия брой рекламни текстове и транспонираните по число рекламни текстове в изданията на „GLAMOUR“ и „COSMOPOLITAN“ за периода януари-юни 2015.

Познавайки профила на този тип аудитория, авторите на рекламните послания избират езикова стратегия, която имитира общуването в
приятелски кръг с характерните за него стилови и езикови особености –
тонът е фамилиарен, изпъстрен с елементи на разговорност от всички
езикови нива.
Необходимо е да отбележим, че този род езикови конструкции,
макар да са характерни най-вече за младежките издания, се срещат и в
списанията от т. нар. висок клас като „AMICA“, „ЕVA“, „МОДА“ и др. Там
появата им е ограничена до една или две рубрики (напр. „Beauty дневник“
в сп. „EVA“ и „Мода“ в сп. „МОДА“). Очевидно тези две издания залагат
на стилистичното многообразие в езиково отношение, което би могло да
привлече вниманието на по-широк кръг читателки.
Можем да обобщим, че основната функция на този тип транспозиция е да скъси дистанцията между адресанта на текста и реципиента
чрез имитация на неофициално общуване. Употребата на ти-форма е
отчетлив и категоричен маркер за разговорност в наблюдаваните текстове. Наред с елементите на разговорност от други езикови равнища, тя
конотира близост и фамилиарност между участниците в общуването и
така обслужва целите на рекламната комуникация.
2. Транспозитивни употреби на 1 л. мн. ч. (ние-форма)
За разлика от предходния тип транспозиция, ние-формата е характерна за всички типове женски списания – среща се както в изданията
с адресат младежката аудитория („GLAMOUR“, „JOY“, „COSMOPOLI-
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TAN“), така и в луксозния тип списания („EVA“, „AMICA“, „BAZAAR“), а
и в списанията за домакини („Журнал за жената“ и „Всичко за жената“).
Между 10 и 16% от рекламните текстове в „EVA“, „AMICA“ и „GLAMOUR“ съдържат тази транспонирана морфологична форма.

Фигура 2. Съотношения между общия брой рекламни текстове и транспонираните по лице и число рекламни текстове в изданията на „EVA“, „AMICA“ и „GLAMOUR“ за периода януари-юни 2015.

В една част от рекламните текстове 1 л. мн. ч заменя 2 л. мн. ч., а в
други случаи се появява на мястото на 1 л. ед. ч. В първия случай е налице транспозиция по лице, а във втория – по число. Наблюденията ни
върху рекламните текстове за мода потвърдиха становището, че „…при
думите, които притежават лице – лични и притежателни местоимения и
глаголи, морфемата за лице показва множественост на лицата, т. е. число
на лицето. При тях именно флексиите трудно могат да се отделят една
от друга ( к. м. – И. И.) (Marovska 2007: 164). Подялбата на преносните
употреби на ние-формата на транспозиции по лице и транспозиции по
число в рекламните текстове е невъзможна, поради липсата на достатъчно данни за участниците в комуникативния процес и оскъдния контекст.
Това не разколебава транспозитивния характер на ние-формата в посочените примери.
Основна функция на този тип транспозитивна замяна е размиването на границата между продуцента и реципиента. Например: „Минаваме на зебра. През април спазваме правилата за движение по модните пътища. Или по-просто казано, пресичаме на райе …“ (сп. „МОДА“,
април 2015, с. 7). Ние-формата в случая може да означава както „ние, от
редакцията на списанието“, така и „ние, модерните жени“, „ние, съвременните жени“, „ние, активните, креативни жени“ и т. н. Така се гради
един максимално обобщен привлекателен женски образ, с който възприемащият текста лесно може да се отъждестви, имитира се „равнопоставеност на страните“ в общуването.
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Създаването на колективни образи е присъщо на рекламната комуникация като манипулативен похват (вж. Каftandzhiev 2013). В това
отношение ние-формата е с висок комуникативен потенциал.
На втори план се налага идеята за колективното авторство, т.е.
за авторитетен и компетентен колектив от професионалисти, който
формулира и излъчва послания, заслужаващи доверие. Например. „Открихме, че между полунощ и 1 ч. циклите на регенериране на кожата се
активират. Твърде късите нощи или непълноценният сън могат да ги
нарушат …“ (реклама на VICHY в сп. „ELLE“, май 2015, с. 2). В рекламата
подобни езикови употреби представляват акт на „позоваване на авторитета на специалистите“. Тази транспозиция несъмнено конотира и
„обективност на направените изводи“ (Marovska 2007: 164).
Наред с транспонираните форми – 1. (ти-форма) и 2. (ние-форма) –
в рекламните текстове за мода присъства и стилистично неутралният
ви- вариант, т. е. употреба на 2 л. мн. ч. За да потвърдим или опровергаем изказаните по-горе предположения за комуникативния потенциал на
транспозиции 1. и 2., както и за да установим как се съотнасят транспонираните варианти спрямо нетранспонирания ви-вариант, направихме
следния експеримент:
На 22 читателки на списания за мода предоставихме за прочит пет
рекламни текста, ексцерпирани от различни броеве на тези издания.
Текстовете бяха модифицирани в три варианта: Вариант А – с транспозиция по число (ти-форма); Вариант Б – стилистично неутрален (виформа); Вариант В – с транспонирана ние-форма. На анкетираните беше
предложено да прочетат текстовете и да посочат предпочитания от тях
вариант. Дължината на рекламните текстове варира между 6 и 16 пълнозначни думи. За проучването бе използвана следната анкетна карта:
Посочете предпочитания от Вас вариант на текстове 1, 2, 3, 4 и 5:
Текст 1:
А. Ако искаш да запазиш по дълго време морското настроение от ваканцията, облечи циганското лято от главата до петите в разнообразните сини нюанси на морето.
Б. Ако искате да запазите по дълго време морското настроение от ваканцията, облечете циганското лято от главата до петите в разнообразните сини нюанси на морето.
В. Ако искаме да запазим по дълго време морското настроение от ваканцията, да облечем циганското лято от главата до петите в разнообразните сини нюанси на морето.
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Текст 2:
А. Загрей страстите до червено с комбинация от наситени цветове и
ефирни вълни. Разкроените ръкави и въздушните материи ти осигуряват удобство и изискан вид.
Б. Загрейте страстите до червено с комбинация от наситени цветове
и ефирни вълни. Разкроените ръкави и въздушните материи ви осигуряват удобство и изискан вид.
В. Да загреем страстите до червено с комбинация от наситени цветове
и ефирни вълни. Разкроените ръкави и въздушните материи ни осигуряват удобство и изискан вид.
Текст 3:
А. Моделът на Guy Laroche дискретно загатва за красивите ти бедра.
Б. Моделът на Guy Laroche дискретно загатва за красивите ви бедра.
В. Моделът на Guy Laroche дискретно загатва за красивите ни бедра.
Текст 4:
А. Ако си падаш по монохрома, тогава веднага ще разпознаеш този нов
прочит на традиционната комбинация от бяло и черно, която също е
тренд.
Б. Ако си падате по монохрома, тогава веднага ще разпознаете този
нов прочит на традиционната комбинация от бяло и черно, която
също е тренд.
В. Ако си падаме по монохрома, тогава веднага ще разпознаем този нов
прочит на традиционната комбинация от бяло и черно, която също е
тренд.
Текст 5:
А. Ако смяташ да се облечеш в каре от главата до петите, избери десени с различна големина.
Б. Ако смятате да се облечете в каре от главата до петите, изберете
десени с различна големина.
В. Ако смятаме да се облечем в каре от главата до петите, избираме
десени с различна големина.

Главната цел на експеримента бе да установи как се възприемат
гореописаните транспозиции от аудиторията на изданията за жени,
има ли конкуренция между различните транспозиции и между транспонирани и нетранспонирани морфологични форми.
Резултатите показаха следното разпределение на отговорите на
участниците в експеримента: почти равен брой анкетирани са предпоче-
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ли първите два варианта (А – 42.7 % и Б – 40.9 %), а значително по-малко – третия (16 %). Разпределението на броя отговори (А, Б и В) между
отделните текстове също е балансирано. Единствено при текст № 5 има
значителен превес на отговор А (вж. Таблица 1).
Отговори

Общо

Текст 1

Текст 2

Текст 3

Текст 4

Текст 5

А (ти-форма)

47

9

10

8

9

11

Б (ви-форма)

45

9

9

9

10

3

В (ние-форма)

18

5

4

4

3

2

Таблица 1.

Резултатите дават основание да се направят следните изводи:
– Очевидно транспонираните морфологични форми се възприемат положително от аудиторията (особено преносната употреба на 2
л. ед. ч.). Това доказва налагането на нова комуникативна парадигма в
изданията за жени с променени роли на участниците в конкретното общуване (адресант и адресат на текста). Новата парадигма налага идеята
за двупосочност на комуникативния процес, за по-активно участие на
реципиентите в този процес. Наред с това се променят и отношенията
между общуващите – налага се идеята за тяхната равнопоставеност, за
единомислие и съпричастност;
– Нетранспонираната ви-форма също се възприема като напълно
приемлив вариант за общуване в наблюдаваните издания. Разширяващата се употреба на ти-формата не я „детронира“ категорично от ключовата ѝ позиция в масово-комуникативния процес, част от който е рекламният дискурс;
– Ние-формата е най-слабо приемлива за участниците в експеримента. Това може да се дължи на факта, че транспозитивните ѝ появи в
журналистически и в рекламни текстове са сравнително отскоро. В семантико-стилистично отношение тя е междинен вариант между твърде фамилиарното ти и прекалено дистанциращото ви. Очевидно обаче
читателките отдават предпочитанията си на „една от двете крайности“.
Налага се заключението, че ефективната рекламна комуникация
изисква баланс между различните морфологични форми. Изборът само
на един от гореизброените варианти би довел до комуникативни несполуки. Очевидно трябва да се заложи на разнообразие в комуникативните подходи, за да се постигне по-висока ефективност на дискурсивните
практики при рекламирането на мода.
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***
По думите на В. Маровска, „…когато става въпрос за стилистика и конотации, всякакви разсъждения, описващи експресивността и
емоционалните функции на знаковете, са контекстово обусловени, емоционално-психологически и социално-нормативно-вариативни. А това
ще рече – нерядко и оспорими“ (Marovska 2014:6).
Из следв а не то
ни, макар и в известна степен контекстово, дава достатъчно основания
да се направят някои изводи по отношение на конотативния потенциал
на това езиково явление в рекламата.
Случаите на транспозиции в рекламните текстове за мода са многобройни, но не и разнообразни. Рекламните страници преливат от
транспонирани употреби на 2 л. ед. ч и 1 л. мн. ч. (вж. 1. и 2.), които
заместват безличния изказ, характерен за този тип издания от времето
преди 10.11.1989 г.
Бихме могли да предположим, че широката употреба на този тип
транспозиции в рекламните текстове за мода се дължи на влиянието на
публицистичните текстове, в чието обкръжение битуват рекламите. В
това отношение те следват езикови модели, характерни за българските
печатни медии на прехода, и очертават тенденциите към разговорност,
към колоквиализация, към размиване на границите между стандарт и
нестандарт. Транспозитивните употреби на различните морфологични
категории са едно от езиковите средства, чрез които тези тенденции се
реализират в рекламните текстове за мода. Поради масовото им прилагане обаче част от тях като че ли губят конотативния си потенциал. На
път са да се превърнат в езиков стандарт, присъщ на повечето женски
списания. В. Маровска отбелязва, че „нерядко експресивността, конотативността, може да бъде чувствително размита заради високата фреквентност на разглежданите употреби“ (Marovska 2014:8).
За сметка на това транспозитивните възможности на останалите
морфологични категории, посочени от В. Маровска, остават нереализирани. Като изключим редките примери с транспозиции по вид и време,
в анализирания корпус текстове не регистрирахме примери за други
транспозиции. Причините за стилистичната монотонност на списанията за жени вероятно могат да се потърсят в следването на някаква езикова мода. Езиковата унификация на този тип издания върви ръка за
ръка с визуалната. Очевидно издателите се придържат към определени
стандарти, зададени от Запада (част от списанията са български вариант
на интернационални брандове).
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Примери за успешно балансиране между езиковата мода и добрия
езиков стил могат да бъдат открити сред изданията от висок клас като
„AMICA“, „EVA“, „BAZAAR“, както и в някои от рекламите на „AVON“,
„BENETTON“, „VICHY“ и др.
Липсата на разнообразие в езиковите подходи при създаването на
рекламни текстове се очертава като една от основните характеристики
на рекламния дискурс. Изследванията на конотативния потенциал на
различните езикови равнища, в това число и на морфологичното, биха
могли да допринесат за разчупването на езиковата монотонност на тези
масово четени, и следователно с голямо влияние върху широк кръг от
хора, текстове.
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Политика,
интеркултурно взаимодействие,
познание
ТРИМА ДУШИ В ЕДНА ЛОДКА
(СТАВА ДУМА НАЙ-ВЕЧЕ ЗА КУЧЕТО)
Антоанета Димитрова

THREE MEN IN A BOAT
(IT’S MOSTLY ABOUT THE DOG)
Antoaneta Dimitrova
Abstract: This article presents the two-day talks in August 2014 between Gregor
Gysi, a prominent politician of the Left Party in Germany, and Friedrich Schorlemmer,
a Protestant theologian and a prominent member of the Civil Rights movement in the
German Democratic Republic. They both talked about life in the GDR, about the Socialist
Unity Party of Germany (German: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED), the
State Security Service, the opposition and the attitudes of the citizens in the country. Gysi’s
and Schorlemmer’s memories can be added to the so-called Remembrance Culture (from
German: Erinnerungskultur) and can help in search of the truth in the critical appraisal
of the SED dictatorship and in coping with the past.
Key words: German Democratic Republic, dictatorship, civil rights movement in
the GDR

Първите двама са Грегор Гизи и Фридрих Шорлемер: „Политикът1
и пасторът. Партийният функционер и протестантският проповедник.
1 Грегор

Гизи е председател на Европейската лява партия от 17.12.2016 г.
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Правистът и проводникът на Христовата вяра“ – така ги представя третият, Ханс-Дитер Шют в предговора на книгата си „Gregor Gysi, Friedrich
Schorlemmer. Was bleiben wird: Ein Gespräch über Herkunft und Zukunft“
(срв. Schütt 2015: 7) 2.
Нека представим и Шют3. В периода 1984–1989 г. е главен редактор
на в. „Junge Welt“, централен орган на FDJ (Съюз на свободната германската младеж, по-нататък ССГМ). Но ако „в самия край на ГДР името
му e синоним на все по-безогледна, заслепена и ожесточена държавна
пропаганда“4, двадесетина години по-късно Шют намира „смелост да
погледне в пепелта на годините си“5 в автобиографичната книга „Glücklich beschädigt. Republikflucht nach dem Ende der DDR“ (2009). В обединена Германия е редактор на рубрика „Изкуство“ във в. „Neues Deutschland“ (1992–2012). Благодарение на контактите си журналистът провежда разговори с известни личности от Германия и чужбина, отразени в
книгата „Nimm dir das Leben! Die Philosophie der Lebenskunst oder Über
den Vorteil, geboren zu sein“ (2003); издава също редица книги за популярни немски политици, правозащитници6, хора на изкуството и спортисти
въз основа на продължителни разговори с тях.
Книгата на Шют документира целодневните разговори между Гизи
и Шорлемер в течение на два августовски дни през 2014 г. Техните разкази лъкатушат из различни отрязъци от собствения им живот във вече
несъществуващата ГДР. При това наслагване на образи на приятели и
врагове, на явления, събития и оценки (рационални и емоционални)
Шют не е просто журналистът, интервюиращ две публични личности,
а се включва с коментари и описания на собствени изживявания. Ето
защо бихме могли да оприличим тримата събеседници на своеобразен
терцет.
2 Бълг.

„Грегор Гизи, Фридрих Шорлемер. Това, което ще остане: разговор за произход и бъдеще“. Преводът от немски тук и по-нататък, както и маркировките, ако не е
отбелязано друго, са мои. Текстът е част от изследването ми върху лъжата като езиков
и културен феномен, над което работя в момента. По-нататък за краткост ще бъде посочвана само съответната страница от книгата – А. Д.
3 Биобиблиографска справка вж. на адрес <https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.
de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3b-1424.html?ID=3213>.
4 Самият Шют признава: „Ние в отдел „Идеология“ по онова време се държахме низко. Вестници, които не бяха вестници, а безжизнено гневящи се органи […]“ (с. 57 и сл.).
5 Шют цитира поета Ханс Цибулка: „Man muss ab einem bestimmten Alter den Mut
haben, auch in die Asche seiner Jahre zu blicken.“
6 Между тези книги е книгата за Шорлемер, „Friedrich Schorlemmer: Zorn und Zuwendung“ (2011).
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Нелеката равносметка в разговорите за бившата ГДР, една от „братските държави“ за бившата НРБ, изглежда актуална поне по две причини.
ПЪРВО, както в Германия, така и в България се провежда масирано преосмисляне на „комунистическото“, респ. „социалистическото“
минало7. Както в Германия, така и в България заклеймяват тоталитарния
режим или се умиляват при спомена за „доброто старо време“8. Особено в Германия (предвид историческия опит с Третия райх), но също и
в България е актуален въпросът: Комунизъм = нацизъм? Във връзка с
това са неизбежни и други въпроси: Доколко проличават сходства между държавите ГДР и НРБ? Между облика на властниците от SED (Германска единна социалистическа партия, по-нататък ГЕСП) и облика на
управляващите от БКП? Между похватите на ЩАЗИ9 и на ДС? Между
манталитета на „неофициалните сътрудници“10 на ЩАЗИ и на агентите
на ДС? Между опитите за противостоене на тоталитаризма в ГДР и в
НРБ? Между поведението на „малките хора“11 в двете държави? и т.н.
ВТОРО, немаловажен изглежда проблемът за дискусионната култура. Доколко опонентите проявяват толерантност в диспута?12 Според
Шют „политическата раздумка пред публика е и вероятно ще остане грубиянският фарс13 – в добрия и в лошия смисъл“ (с. 28). В такива случаи
7 Доколкото

можем да говорим за комунизъм или социализъм – лично аз поддържам мнението на Шорлемер за Горбачов, че той „не е премахнал социализма, а лъжата, че съществува такъв“ (с. 56). За преосмислянето на комунистическата диктатура в
Германия вж. Knabe 2013. Хубертус Кнабе е германски историк, директор на мемориала
Берлин-Хоеншьонхаузен (в бившия централен следствен затвор на ЩАЗИ), член на научния специализиран съвет на Федералната фондация за преосмисляне на диктатурата
на ГЕСП (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur). За преосмислянето на комунистическата диктатура в НРБ вж. Znepolski 2009.
8 Според Гизи „именно това прави – вероятно за дълго време – тъй оспорвани разказите за една вече несъществуваща страна: при положителното трябва да внимаваш
да не се превърне в мит, а при отрицателното да понесеш, че и то е истина – като цяло
нелицеприятна истина“ (с. 114).
9 „Министерството на държавната сигурност, по-популярно със съкращението
ЩАЗИ (Stasi от Staatssicherheit – „държавна сигурност“), е тайна полиция, разузнавателна служба и следствен орган (за политически дела) в бившата ГДР“ (<http://desebg.
com/2011-01-06-11-18-49/212--1->). Уве Мюлер и Грит Хартман разкриват в книгата си
„опасното наследство от диктатурата на ГЕСП“, произтичащо от обвързването между
партийната система и ЩАЗИ (вж. Müller, Hartmann 2009).
10 IM е абревиатура на inoffizieller Mitarbeiter.
11 Според Гизи kleine Leute („малки хора“) е „цинично понятие на управляващите,
което изразява арогантно властническо отношение“ (с. 116).
12 За толерантност, нетолерантност и нулева толерантност вж. Dobreva 2009.
13 Шют използва думата Grobianismus, която в немския език освен в смисъла на
грубиянство се употребява и като термин, обозначаващ своеобразно направление в
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образът на инакомислещия се припокрива със стереотипния образ на
врага, който обичайно бива оклеветяван и охулван.14 Прояви на нетолерантност се наблюдават и днес, над четвърт век след краха на ГДР, в разнобоя от мнения около преосмислянето на „комунистическото“ минало –
както отбелязва Гизи, „борбата между интерпретациите на историята на
ГДР още е в пълен ход и за съжаление протича – сега, както и преди – по
политическите закони на Студената война […]: тук добрите, там лошите.
Това е недостойно за една демократична дискусионна култура“ (с. 144).
На това място трябва да отбележим положителната нагласа, която
имат един към друг Гизи и Шорлемер още преди запознанството си на
митинга от 4. 11. 1989 г.15, въпреки че двамата са „от двете страни на банемската литература (края на XV–XVII в.), възниквало като пародийно подражание в
рамките на литературния жанр „Tischzuchten“ (поучителни текстове за благоприлично
поведение около масата).
14 Шют пита Гизи, който след 1990 г. е бил „най-много обиждан, обругаван, охулван“, как е изтърпявал тази словесна агресия. Отговорът му е нееднозначен: „[…] Понякога се питам дали бих искал да изживея отново последните 24 години […]. Вероятно
не. Но не съм сигурен. […] Беше и привлекателно. Беше предизвикателство. Та аз научих,
че може да има смисъл да си опозиция, да се отбраняваш, да не се примиряваш, да се
изправяш отново след повалянето, да те подкрепят приятели. И да видиш, че определени хора – въпреки, че никога не биха гласували за теб – могат да са заинтересовани,
важни, дори постоянни събеседници. Впрочем: моите разпенени противници не бяха
особено умни. Ако се бяха държали по-порядъчно, вероятно вече щях да съм напуснал
политиката. Но когато се отнасят с мен така, ставам костелив орех. Когато ме нападат,
не мога другояче: отбранявам се. Твърде често беше атакувана честта ми, за да си
тръгна, без да навредя на самия себе си – и реших: Е, сега вие ще трябва да ме изтърпите!“ (с. 244 и сл.). Според Гизи охулването „навярно е обичаен принцип в политиката. И
все пак политическата култура в Германия се различава много, например от френската.
Ние, немците, гледаме идеологически на всичко. Да вземем историята: дори битката в
Тевтобургската гора [през 9 г. от н. е.] политик от Християнския съюз би интерпретирал
другояче в сравнение с политик от левицата. Всеки използва всичко само като проводник
за собствената си идеология“ (с. 245). Въпросът на Шют дали охулването е типично
немска черта може да ни изненада, понеже го смятаме за нашенски „специалитет“.
15 ШЮТ: На протестния митинг на берлинския площад „Александерплац“ – първият свободен, официално разрешен митинг в историята на ГДР (с. 15). По-нататък
отново става дума за този митинг в контекста на събитията от есента на 1989 г.:
ШОРЛЕМЕР: За мен онази есен остава грандиозен политически миг. Завинаги.
[…] Можете да се усмихвате на моята еуфория колкото си искате, господин Гизи!
ГИЗИ: Моля Ви се, та аз споделям Вашите чувства! Тази есен беше и е плодоносна.
Народен театър на въздигането. В най-добрия смисъл пълен с фантазия спектакъл на
един раздвижен, мирно настроен, духовно събуждащ се народ. […]
ШОРЛЕМЕР: Политиката като фестивал на прочистените души, на лицата,
обърнати едно към друго. […]. Искам да запомним, че германците са способни на такова нещо.
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рикадата“ в ГДР. Гизи споделя: „Това, което знаех за Шорлемер и го намирах страхотно: витенбергската акция от 1983 г., изковаването на лемеж
на плуг от меч“ (с. 18).16 Шорлемер си спомня как през лятото на 1989 г.
след прочита на интервю с Гизи във в. „Neues Deutschland“ помислил:
„Аха, значи при другарите има хора, които най-сетне се загрижиха за
елементи на правова държавност“. Възприемал Гизи като „един от хората, с които бихме могли генерално да променим нещо в страната“, „един
от тези, на които можеше да се има доверие, които рискуваха съществуването на партията, разбивайки едновременно стари йерархични структури и закостенялата програма“ (с. 21; 16; 17).
В началото на разговора Шют пита Гизи дали Шорлемер е бил за
него враг. В отговора си Гизи акцентира върху следното: „Тъй тесногръд,
както предполага въпросът Ви, не съм бил никога. Изобщо не можех да
мисля така ограничено. Категорията враг не играеше роля в мисленето
ми“ (с. 23 и сл.). По подобен начин отговаря Шорлемер на въпроса на
Шют дали наистина не е мразил комунистите: „Омразата не спада към
моя инструментариум“ (с. 158).
Трима събеседници, разговарящи в Германия за ГДР – тази комуникативна ситуация може образно да се назове трима души в една лодка
(става дума най-вече за Кучето), парафразирайки заглавието на хумористичния роман на Дж. К. Джером „Трима души в една лодка (без да
става дума за кучето)“. Словесната игра не е самоцел – тя изкристализира:
1. Предвид остроумието на събеседниците, което проличава в редица изказвания17.
ГИЗИ: С това Вие отново отваряте дума за онзи легендарен 4 ноември […] (с. 73).
16 Преди тази акция службите в ГДР били обявили за противозаконно издигането
на девиза Schwerter zu Pflugscharen („Мечове за лемежи“). Символичното изковаване на
лемежа от меча е станало в присъствието на Рихард фон Вайцзекер (тогавашен кмет на
Западен Берлин). Събитието се превръща в символ на надеждата за движението за мир
в ГДР и донася на Шорлемер международна известност (срв. <https://de.wikipedia.org/
wiki/Friedrich_Schorlemmer>).
17 В разговорите между тримата се срещат:
(1) Словесни игри – Шорлемер казва, че Кол се е заблуждавал, предричайки на източногерманците „цъфтящи пейзажи“ (blühende Landschaften). Гизи реагира: Може би
само се е изразил погрешно – искал е да им каже, какво ще им цъфне на главата (was
ihnen noch blühen wird – с. 17).
(2) Разкази за комични ситуации:
А) Комичност въз основа на фамилни имена – през 1964 г. техническият институт
в Мерзебург е бил преименуван на Technische Hochschule „Carl Schorlemmer“ Leuna-Merseburg (THLM), приемайки името на немския химик Карл Шорлемер, близък приятел на
Маркс и Енгелс. Куриоз е, че тъкмо там попада Шорлемер като евангелски пастор, защото и той се казва така – цялото му име е Фридрих-Вилхелм Карл Кристиан Шорлемер.
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Разговорите между тримата за тоталитарното минало биха били
твърде мрачно четиво без тези искри от хумор и остроумие, които позволяват на читателя „глътка свеж въздух“, преди отново да бъде потопен
във водовъртежа на техните спомени.
2. Предвид значенията на немската фразема in einem/ im gleichen/selben Boot sitzen (бълг. „с нкг. съм в една/същата лодка“), както и предвид
значенията на немската пословица da liegt der Hund begraben (бълг. „там
е заровено/закопано кучето“)18;
ШОРЛЕМЕР: Пазителите на държавата в ГДР сметнаха за плосък трик на Църквата
това, да изпрати в институт с такова рядко име пастор със същото име. Но куриозите не
свършват дотук: моят колега, католическият пастор, се казваше Енгелс, а професорът по
обществени науки в т.нар. „червена школа“ – Хайланд*. (с. 19)
* Нем. рел. Heiland означава ‘спасител’ (Христос) (вж. DBW 1984, 1, 649).
Б) Комичност въз основа на обстоятелство – Гизи разказва за конференция на
ССГМ през 1968 г., където бил критикуван заради позицията си по конкретен случай.
Случаят е следният: на партийно събрание в Хумболтовия университет съобщили за системно отсъствие на десетина студенти от семинарите по руски език. В контекста на Пражката пролет присъствието на тези занятия се смятало за „свидетелство за изпълнение на
дълга към революцията“, а отсъствието – за предателство. Гизи като секретар на ССГМ
изразил становище, че отсъствието от часове безспорно е нарушение на дисциплината, но
няма нищо общо „с контрареволюционна дейност и вражеско отношение към държавата“. Този случай отново бил разискван на конференцията и Гизи потвърдил позицията си.
След речта му в залата отекнало самотно ръкопляскане – на професор по цивилно право,
„…който беше вече стар, винаги заспиваше на такива събрания, а после се събуждаше и
инстинктивно правеше това, което правеха след края на всяка реч: аплодираха я. Той и
понятие си нямаше за това, което бях говорил“ (с. 96 и сл.).
В) Една забавна история от „кухнята“ на управниците в ГДР – ГИЗИ: Кадафи
посети ГДР и се удиви, че няма джамии. „Ами така е“, заобясняваха шефовете от ГЕСП,
„защото нямаме мюсюлмани, хората от арабските посолства ходят до Западен Берлин.“
„Това е невъзможно!“ каза Кадафи, „трябва да си имате джамия, аз ще ви пратя парите.“ И наистина ги изпрати. Но, естествено, ги похарчиха за други спешни неща. А след
години, когато Кадафи пак щеше да идва, правителството изпадна в паника: още нямаше джамия! И опразниха помпената станция в Потсдам, която изглежда като джамия,
сложиха вътре килими и я нагласиха като истинска джамия. За щастие Кадафи дори не
пожела да я види тая „джамия“ (с. 207).
(3) Политически вицове (за такъв вид вицове вж. Dimova 2006) – ШОРЛЕМЕР: На
пощата един клиент се възмущава, че марките с образа на Улбрих не залепват. Служителят казва: „Какво се чудите – като ги наплювате от лицевата страна!“ (с. 69).
Да споменем също, че на 12. 02. 2017 г. поради блестящото си чувство за хумор Гизи
е провъзгласен за Рицар на „Ордена срещу зверската сериозност“ (Orden „wider den tierischen Ernst“) за 2017 г. В речта, с която спечелва публиката, той духовито определя обучението си по животновъдство като „идеално пригодно за политиката“: „Мога да чистя
обори, да доя и да общувам с бикове“ (срв. <http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/widerden-tierischen-ernst-gysi-als-erster-linker-mit-aachener-orden-ausgezeichnet-14873878.html>;
<http://www1.wdr.de/unterhaltung/karneval/orden-wider-tierischen-ernst-gysi-100.html>).
18 Първото значение на фраземата, ‘някой е засегнат в еднаква степен с нкг. от нщ.
лошо’, можем да обвържем с разговора за миналото (нацистка Германия и ГДР). В това
ретроспективно измерение Кучето би олицетворявало причините и същността на
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3. Най-сетне – предвид зооморфната метафора КУЧЕ, която Шорлемер употребява, описвайки образно държавата ГДР.
ШЮТ [към Шорлемер]: През 1990 г. написахте: „ГДР беше напълно кучешка държава. Беше управлявана с кучета: копои, душещи, плашещи, хапещи кучета, кучета на дълги каишки, кучета на къси каишки.
Кучета, нарочно насъсквани. Кучета, безпощадно пребивани. И мнозинството граждани беше като куче. Оставяха се да ги правят на кучета.
Послушно лаещи. Скимтящи. Виещи. Ловуващи. Душещи. От страх мнозинството също създаваше страх. Обработвани бяха с бой и със свинско. Възпитавани бяха с похвали и порицания, поощрявани бяха към
благодарствено скимтене и върхови „бегови“ постижения. Дресирани
бяха към условни рефлекси спрямо илюзорни действителности. Мнозинството беше възпитавано да надушва приятел и враг, да се гордее, че
е куче. Куче, което безусловно се подчинява, церемониално марширува,
декламира, манифестира. И само тайно лае критикарски. Така кучешките твари бяха моделирани като раболепници.“ Резки изречения, трябва
да признаем. Бихте ли написали това и днес?
ШОРЛЕМЕР: Да. Кучето е метафора. (с. 53 и сл.).
Метафора за назоваване на какво/кого е Кучето в цитирания текст?
I. Кучешка държава = комунизмът в ГДР; ГЕСП като субект на
управление
➢ Комунизъм – и християнство?19
В коммунизме есть много правд и всего одна
ложь. Но эта ложь так велика, что она перевешивает все правды и искажает их. Это
великая ложь, ложь антихристианская
(Berdyaev 1931: 3).
Шорлемер си спомня смайването си от едно изречение на „галантно-циничния“ Клаус Гизи (бащата на Грегор Гизи) през 1984 г.: „Господин
проблемите – ако изхождаме от двете значения на пословицата: 1. ‘това е причината на
проблема’; 2. ‘това е същността на тази (неприятна) работа’.
Второто значение на фраземата, ‘някой има еднакви интереси с нкг.’, можем да отнесем към разговора за бъдещето. В това проспективно измерение Кучето – предвид
третото значение на пословицата, ‘това е решаващото’ – би олицетворявало това, което за Шорлемер са „ксенофилските“ уговорки за близост и фундаменталното доверие
(вж. по-нататък).
19 Шют цитира берлинския пастор Клаус-Дитер Лидике: „Християните казват:
Това, което е мое, е и твое! А комунистите: Това, което е твое, е и мое!“ (с. 158).
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пастор, ние с Вас трябва да сме наясно за едно – Вие и ние представяме
само малцинства – най-искрено с нас и за делото ни са може би по около
5%.“ Шорлемер възприел това изказване като предложение за доближаване на позициите, т. е. „комунисти и християни следват – по очебийно различен начин – висша, благородна идея, но идеята и на едните, и на другите
няма реален шанс да завладее мнозинството“. За него това било „проява
на смелост от страна на партиен функционер, а и Гизи каза това не шепнешком, а невъзмутимо, т.е. можеше да се чуе от мястото, където беше някой си г-н Хайнрих, офицер от специалните служби на ЩАЗИ“ (с. 120).20
На това място трябва да отбележим, че Гизи и Шорлемер по силата
на своя произход, предопределящ до голяма степен коренно различния
им живот в ГДР, се оказват „от двете страни на барикадата“ като представители на тези „по около 5 %“. Забележително е тяхното усещане, че са
аутсайдери (макар и по противоположни причини).
Шорлемер израства някак встрани от обществото, в една „остатъчна“ прослойка: „Бях представител на една социална политическа прослойка, която изобщо не трябваше вече да съществува. Ние бяхме „останалите“ – не бяхме интелигенция, нито работници, нито селяни – като
хора на църквата бяхме просто отломки от едно старо общество, дегенерати, които да се чуди и мае човек как още съществуваха. Беше потискащо (трябва да призная!), че през целия ми живот – като дете, младеж,
студент, пастор при студентите, преподавател – се проточи това непрестанно усещане за прокаженост, този жизнен опит с погледите накриво,
това чувство, че излъчваш опасност, усещането, че предупреждават да се
пазят от теб, защото с речите си представляваш опасност за младежите
[…]. Когато бях пастор при студентите, някои родители забраняваха на
децата си да идват на семинарите ми. А някои им забраняваха, защото ме
смятаха за прикрит комунист – мислеха, че пропагандирам „Икономическо-философските ръкописи“ на Карл Маркс“ (с. 98).
Гизи също израства някак встрани от „мнозинството“, но – за разлика от Шорлемер – сред функционерите на управляващата партия:
„Интересно: Шорлемер като дете на пастор е спадал към аутсайдерите –
много сурово, едва ли не безмилостно са го направили такъв. Бил е низвергнат от комунистите, обявен извън законите. Аз и най-добрият ми
приятел също донякъде спадахме към аутсайдерите – защото бяхме от
комунистическо семейство. Тъй побъркани бяха обществените отноше20 Този случай онагледява твърдението на Гизи, че господстващата партия ГЕСП не

е монолитно образувание от тесногръди фанатици (с. 83).
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ния. Впрочем ние не искахме да сме аутсайдери. Когато си дете, не искаш
да си срещу целия клас, искаш да си с него. И затова с моя приятел непрекъснато се занимавахме с тактики: Кога да се браним, кога да си мълчим?
Компромисът – основна школа“ (с. 157 и сл.).
➢ „Висша благородна идея“ → призив „За нашата страна“ (наивен?)
ГДР е идейна драма
(Хайнер Мюлер, цитиран от Шют – с. 101).
Именно „висшата благородна идея“, която доближава комунизма до
християнството, отначало го прави толкова привлекателен: „Подобно на
религията той разрешава основните екзистенциални въпроси, завладява
душата и извиква ентусиазъм и жертвоготовност“ (срв. Berdyaev 1931:
7 и сл.). Ето защо в началните години на ГДР се забелязва искрено младежко въодушевление21. Шорлемер напомня за т. нар. Ankunftsliteratur
(„литература на пристигането“) с писатели като Криста Волф, Фолкер
Браун, Бригите Райман, Хайнер Мюлер и определя това направление не
като „пропагандно забулване на някаква кардинална неправда“, а като
„честно участие в нещо ново с искрени чувства“22 (с. 113 и сл.).
Вероятно искрената всеотдайност на писатели като Криста Волф е
причина за техните конфликти с държавата в по-късните години на ГДР.
Както подчертава Шорлемер, това са конфликти „не защото бяха против, а тъкмо защото бяха за новото общество“ (с. 114).
Подобна мисъл изказва Шют, когато говори за борбата на опозицията в ГДР за повече демокрация, но не и за премахването на социализма.
Според него това се дължи на „мита“ за доброто начало на държавата,
който е бил в сила до края на ГДР (с. 47).
21

Изхождайки от етимологията на думата комунизъм, Н. Бердяев изтъква близостта и същевременно непреодолимата пропаст между комунизъм и християнство:
„Самое слово коммунизм происходит от слова коммунион ‘общность, взаимоприобщенность’. […] сама идея коммуниона, общности людей, т. е. коммунизма в глубоком
смысле слова есть великая и вековечная мечта человечества. […] Христианство признает ценность человеческой личности […]. Материалистический коммунизм отрицает ценность и значение человеческой личности“ (Berdyaev 1931: 5 и сл.).
22 Същото явление се наблюдава в първите години на Съветска Русия: „Искреннее и
беззаветное увлечение советской молодежи коммунизмом есть бесспорный факт, которого никак скрыть нельзя.“ Причината за това увлечение Berdyaev вижда в стремежа на
младежта да осъществи творческия си потенциал: „Каждый молодой человек чувствует
себя строителем нового мира. […] Необычно увлекает молодежь, что мир стал пластичен, что его можно как угодно лепить, как угодно переустроить“ (Berdyaev 1931: 22 и сл.).
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„Доброто начало“ са „антифашистките и хуманистичните идеали,
от които тръгнахме някога“, както се казва в призива „За нашата страна“
от края на ноември 1989 г.23 На въпроса на Шют бил ли е наивен този
апел Шорлемер отговаря, че призивът „си имаше оправдание“, очертавайки тогавашния исторически контекст с цитат от реч на Волф Бирман
(2.12.1989), откъдето проличава всеобщата нагласа: „Не мога да понасям
думата отново (WIEDER). Имам предвид съединение отново (Wiedervereinigung) (аплодисменти). […] ясно ще кажа какво си пожелавам: да
могат да съществуват две Германии, които да опитат една благородна,
мирна и демократична конкуренция (дълги аплодисменти). Конкуренция, при която да не правиш другия на пух и прах, да не го правиш на бъзе
и коприва, да не му приписваш мръсни мотиви и да не го заклеймяваш
като свиня – защото който етикетира другия като свиня, ще иска и да
я заколи. Той вече държи ножа зад гърба си“. Реакцията на Шорлемер
от дистанцията на времето спрямо думите на Бирман: „Да не повярва
човек!“ (с. 81 и сл.).
Защо народът не е избрал „социалистическа алтернатива“? Явно
защото е искал категорично да отхвърли всякакво „общоделство“ със
закостенелите управници.24 Причината за това? Най-вероятно разрушеното „доверие спрямо структурата“ – дял от второто измерение на жизненоважното за Шорлемер фундаментално доверие25. Народът вече не
23

Призивът, инициатива на Криста Волф и Щефан Хайм с дата 26. 11. 1989 г., е
публикуван във в. „Sächsische Zeitung“ (бр. 281/29.11.1989), орган на окръжното ръководство на ГЕСП в Дрезден. В текста се посочват две възможности за изход от дълбоката криза на ГДР: „ИЛИ ще можем да отстоим суверенността на ГДР и да се опитаме
да формираме солидарно общество, гарантиращо мира и социалната справедливост,
индивидуалната свобода и свободата на движение за всички, както и опазването на
околната среда. ИЛИ ще трябва да понесем да започне разпродажба на нашите материални и морални ценности […] и ГДР да бъде абсорбирана от ФРГ рано или късно. […]
Още имаме шанс да развием социалистическа алтернатива на ФРГ […]. Още можем
да си спомним антифашистките и хуманистичните идеали, от които тръгнахме
някога […]“ (срв. <http://www.ddr89.de/ddr89/texte/land.html>). Сред първите, подписали призива, освен Шорлемер, се нареждат Фолкер Браун, Конрад Вайс и др.
24 В тези „дни на свръхемоционално напрежение и изригвания“ непрекъснато са
звънели на Шорлемер: „Вие подписахте този призив, а сега там се прикачват разни
Кренц и сие – партийците, това е голяма беда!“ Гизи също е на мнение, че подписването на Егон Кренц под призива се е отразило катастрофално на тази инициатива (с. 82).
25 Фундаментално доверие (Grundvertrauen): в екзистенциалния анализ е „найдълбоката и крайна способност за доверие“; може да се определи като (несъзнателно)
осланяне на „последна“ опора (“letzter“ Halt). Има три измерения: 1) доверие спрямо
себе си; 2) доверие спрямо света; 3) трансцендентално доверие (доверие в нещо, което крепи света). Липсата на дълбоко доверие в „последната“ опора води до екзистенци-
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е вярвал в прокламираната „висша, благородна идея“ поради драстичното разминаване на думи и действия през годините. Потвърждение са
цитираните от Шют думи на Ханс-Екхарт Венцел, певец с авторски песни, композитор и режисьор, роден в ГДР през 1955 г.26: „[Венцел] написа,
че принадлежи към поколение, което израства с известна принуда към
лоялност и същевременно вече не вярва искрено“ (с. 67).
Впрочем самите партийни и младежки функционери от по-късните години на ГДР, към които е принадлежал Шют, не са имали онова
фундаментално изживяване, „което още помагаше на по-възрастните, на
комунистите, идващи от социалната мизерия, от войната и от затворите,
да запазят идеала си недокоснат в суровата действителност“ (с. 118 и сл.).
➢ Комунизъм = нацизъм?
Обичат да се срастват неща несъпринадлежни. И маршируват
заедно – това е откровението на бронзовата скулптура „Der Jahrhundertschritt“ на Матойер27: човекът, вдигнал едната си ръка за нацистки
поздрав, свил другата в работнически юмрук (Шорлемер – с. 225).
По въпроса за приравняването на комунизма с нацизма Гизи изтъква следната същностна разлика между двете тоталитарни явления:
„Сталинизмът е ликвидирал противници или хора, които е смятал за
противници, макар да не са били такива. При Хитлер са казвали на евреите и на циганите: „това, че на драго сърце бихте могли да се обявите на
наша страна, не ни интересува – ще бъдете унищожени“.
На няколко места в разговорите става дума за т.нар. Möglichkeitssinn
(в български превод: „усещане за възможност“28). Във връзка с тази менални усещания за недостатъчност като несигурност, страх и затвореност (срв. <http://
www.spektrum.de/lexikon/psychologie/grundvertrauen/6110).
26 Информация за Венцел вж. на адрес <https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Eckardt_
Wenzel>.
27 Волфганг Матойер е немски художник, график и скулптор, един от главните представители на т.нар. „Лайпцигска школа“ (срв. <https://de.wikipedia.org/wiki/
Wolfgang_Mattheuer>). Скулптурата, дело на Матойер от 1984 г., е била изложена на 30.
09. 1999 г. пред Историческия форум в Лайпциг по време на тържество, на което е присъствал канцлерът Герхард Шрьодер. Жестиката на скулптурната фигура символизира
„сблъсък на две диктатури от миналия век, претърпели крах с тоталната си претенция
за право върху човека“: „Нацисткият поздрав и работническият юмрук – два смислообраза за две тоталитарни доктрини, фашизъм (в Германия националсоциализъм) и
комунизъм, които е трябвало да преживеят една след друга не само германците“ (срв.
<https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Jahrhundertschritt>).
28 Явлението Möglichkeitssinn е дефинирано от Роберт Музил по следния начин:
„Усещането за възможност може да се определи горе-долу като способността да си
мислиш за всичко, че би могло да бъде, и да не придаваш на това, което го има, по-голя-
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тална способност Гизи споделя най-големия си проблем като дете: „Знаех: Никога нямаше да мога да стана нацист, дори да бих искал. […] Не е
нужно да мисля как съм щял да се държа по време на нацизма. Това е привилегия на биографията ми. Въздъхвам дълбоко с облекчение при тази
мисъл, но същевременно съм дълбоко засегнат“. Шорлемер се съгласява:
„Евреите са били жертви по принуда, адът е бил отреден за тях по рождение“ (с. 132; 124).29 На друго място той говори за антисемитския дух в
нацистка Германия, като цитира и коментира част от писмо на баща си
(по онова време студент): „Първо живях на ул. „Св. Лаврентий“ № 15.
Но щом установих, че са евреи, веднага се изместих’. Това ме плаши. Що
за настроение, каква антисемитска атмосфера в Хале през 1934 г.! Но не
съм забелязвал у баща си дори и следа от антисемитизъм“ (с. 226).

ма важност, отколкото на онова, което го няма.“ (Роберт Музил. Човекът без качества.
Превод от немски Любомир Илиев. София: Атлантис КЛ. Книга І, с. 16). Красноречив
пример за този феномен е едно изживяване през „Кристалната нощ“ (ноември 1938),
за което говори пред Гизи артистът Марио Адорф (за Адорф вж.: <https://de.wikipedia.
org/wiki/Mario_Adorf>). Тогава той, 8-годишен, е в католически интернат и с други деца
гледа от прозореца горящи къщи и синагоги. На следващия ден една францисканска
сестра установява, че момчето има температура и то не отива на училище.
ГИЗИ: По-късно видял, че тя отива до прозореца и плаче. Марио се доближил и
видял как натоварвали хора на камиони и ги откарвали. Попитал я какви са тези хора.
Казала: евреи. Продължил да пита какво са направили. Казала: нищо, освен че са евреи.
Бил изумен. Следобед съучениците му се върнали от училище […] Били ходили из града и изпокрали де що има за крадене в изпотрошените и опустошени еврейски магазини. Марио Адорф каза: […]. Ако бях отишъл на училище с другите деца, и аз щях да
плячкосвам и да крада. Но понеже стоях до плачещата сестра, оня ден се превърна за
мен в тъжно фундаментално изживяване (с. 128).
Друг пример: Когато Шорлемер заявява, че не мрази комунистите, все пак отбелязва: „Може би всичко щеше да бъде съвсем другояче, ако ме бяха затворили“ (с. 158).
29 Казаното от Гизи и Шорлемер се припокрива със схващането на Бердяев, че „[р]
асовата идеология е по-висока степен на дехуманизация, отколкото класовата, пролетарската идеология. От класова гледна точка човек все пак може да се спаси, като промени своето съзнание, например като усвои марксисткия мироглед […]. А от расова
гледна точка за евреите няма спасение, не може да му помогне нито приемането на
християнството, нито дори възприемането на национал-социалистическата идеология,
над него тегне фатумът на кръвта“ (Berdyaev 2006). В този дух нацисткият тоталитаризъм е определен като „заговор срещу статуса на човек изобщо“ в анотацията на
Тодор Танев (преводач и автор на предговора) към книгата на Хана Аренд „Айхман в
Йерусалим. Репортаж за баналността на злото“ (срв. Tanev 2004).
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➢ Още една метафора: красавицата и звяра?
Във връзка с престъпленията на сталинизма тримата говорят за
съвместното съществуване на несъвместимите естетика и терор след
1917 г. и Гизи отбелязва: „Фрапиращо и фасциниращо е какво велико
авангардно изкуство създаде тази млада Съветска Русия“ (с. 62). В друг
момент Шорлемер се връща към темата: „Онзи истински терор, който взривява съзнанието ни, е вечната едновременност на красота и
ужас.“ Тази негова мисъл е изкристализирала от въздействие на книгата
на Карл Шльогел за Москва през 1937 г.30: „Дъхът ми секва от толкова
много безчовечност на сталинизма – но същевременно са били строени
културни домове, работници са получавали неподозиран дотогава достъп до култура и образование“ (с. 225 и сл.).
Такава държава на парадоксите е била и ГДР – Гизи констатира:
„Във всичко това има нещо побъркано: към всяка истина да поискаш да
прибавиш противоположната истина. Да, имаше цензура – но имаше
и стимулиране на културата. Имаше стимулиране на труда – но имаше и
убийствено безсмислени занимания. Имаше народна солидарност – но
имаше и уронващи достойнството условия в старчески домове. Имаше
стабилно образование, което не беше зависимо от социалната принадлежност – но това беше политически дискриминиращо образование,
подвластно на идеологията“ (с. 224 и сл.).31
➢ ГДР – безправова държава?
Относно преобладаващото днес обществено мнение за ГДР като безправова държава Шют цитира Шорлемер: „Който днес като демократ се осмели да каже, че ГДР не е била безправова държава, трябва да е сигурен, че
ще си навлече гнева на публичното пространство. Съответни политически
играчи ще закрещят по условен рефлекс: Омаловажаване! Обида на жертвите! Оставка! Продължаващият над 20 години опит за генерално делегитимиране на ГДР вече сам започва да придобива тоталитарни черти […].“
30 Явно

става дума за книгата на историка и публициста Карл Шльогел „Terror und
Traum. Moskau 1937“ (2008), в руски превод под заглавие „Террор и мечта. Москва 1937“
(2011) (вж. <https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Schlögel>; <https://ru.wikipedia.org/wiki/
Шлёгель,_Карл>).
31 При реализирането на сами по себе си положителни идеи в ГДР проличават „абсурди в логиката“ на редица явления. Така идеята за преодоляване на социалните бариери довежда с времето до парадоксални ситуации – Гизи си спомня: „Все по-силно бяха
стимулирани деца от работнически семейства. После при мен идваха инженери и ми
казваха: Аз бях дете от работническата класа, затова станах инженер – а сега синът ми
вече не е дете от работническата класа – и не бива да стане инженер?“ (с. 178).
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ШОРЛЕМЕР: Да, поддържам думите си – и тук съм напълно съгласен с Гизи.
Според Гизи „понятието безправова държава делегитимира системата като цяло така, че и животът на милионите хора да може да се разглежда само като страхливо или раболепно нагаждане към една неприемлива система“.
В този дух и Шорлемер твърди: „Да се разправим с тази тоталитарна държава по някакво общо правило ще доведе до това просто да я
подредим от страната на, дори редом с безправовата държава в немската
история – държавата на Хитлер, Гьобелс и Химлер. Ако назовем ГДР безправова държава, тогава липсата на смелост за съпротива и страхливото нагаждане на голямата част от гражданите стават разбираеми, простими, ако не и извиними – сякаш е ставало въпрос само за алтернативата
„да се покоря“ или „да не мога да живея повече […]“ (с. 140 и сл.).
➢ Разпореден „отгоре“ антифашизъм?
По обвинението относно разпоредения „отгоре“ антифашизъм в
ГДР Гизи казва: „Никога не съм разбирал тази укорителна теза […]. Разпореден фашизъм е нещо много по-лошо“ (с. 131).
Шорлемер разглежда въпроса двупосочно: „Моят първи и ясен отговор е НЕ. […] Чел съм с дълбоко вълнение романа „Голи сред вълци“
на Бруно Апиц. В училище обсъждахме дневника на Ане Франк, драмата „Професор Мамлок“ на Фридрих Волф. Запознах се с хора, лежали в
концлагерите, и приемах организирането на тези срещи в училище като
усилие да се направи историята понятна, възможна за разбиране, да стане
предмет на обяснение чрез вчувстване. Това беше едното. Другото беше
разпореденото мълчание – например, че и при руснаците е имало лагери
след 1945 г., за тях ми разказа баща ми. И мълчание за това, че успоредно
с фашистките лагери е имало варварство и в съветските лагери; и за това,
че комунистическата съпротива е била смела, но не и единствена“ (с. 130).
По-нататък Шорлемер споменава романа „Престоят“ на Херман
Кант32 и в изказването му отново проличава „двуличието“ на истината:
„Имам много критично мнение за този най-висш функционер в Съюза на
писателите от ГДР и за неговия хладен, циничен език срещу инакомислещите – но този роман разкрива и нещичко за духовните корени на Кант;
не се е отървал лесно […] – и затова също е тази ожесточена защита на
32 Бълг.

Х. Кант. Престоят. Пр. от нем. В. Брюкнер. София: Народна култура, 1979
(H. Kant. Prestoyat. Pr. ot nem.W. Brückner. Sofia: Narodna kultura, 1979).
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партийната линия. Ще упреквам Кант за много неща – но никога за инструментализиран антифашизъм“ (с. 131).
➢ Догми за вярност → дисциплиниран страх?
Още в началото на разговора Шорлемер лаконично и категорично
определя ГЕСП като дружество „с всички отрицателни качества, които
в Германия приписваме на едно немско дружество: капсулираност, застояла затвореност, задушливи догми за вярност“ (с. 16).
Както религията, така и комунизмът има свои догми и свой догматичен морал (срв. Berdyaev 1931: 7 и сл.). Вероятно именно догмите
за вярност са в основата на закостенялостта на ГЕСП, защото водят до
„дисциплиниран страх“. Както Шорлемер отбелязва, винаги е имало „отделни партийни членове, които искаха да разговарят по тази омразна
тема [плановата икономика], също и с нас, но естествено се страхуваха,
че за тези контакти ще се разчуе“ (с. 20).
Гизи разказва за разговора си с Хелмут Кол на тази тема: „Представете си, Кол ми обяснява баща ми!, но той каза нещо наистина убедително.“ Кол бил на мнение, че „антифашистите са се чувствали в борбата
срещу нацистите като семейство“; били са убедени в абсолютната солидарност помежду си и са поставяли дълга към солидарност над всичко.
В този смисъл резултатът от опълчване срещу партията би бил анатемосване, което от своя страна би довело до изолация: „Според Кол този
страх е твърде разбираем, и успешно е могъл да се използва за пердашене, за подрязване на характера“ (с. 122).
За сестра си Гизи казва, че е била „почти логично изключена от партията, защото „не беше надарена със способност за страхливо лавиране“ (с. 99).
➢ Смелост пред другаря?! Недогматици в партията
Преодоляването на „дисциплинирания страх“ е отразено в предадения от Гизи разказ на публицистката Карола Щерн, според която „човек
трябва да усвои едно важно качество: смелост пред другаря/приятеля“33.
33 Историята

се разиграва в началото на 50-те години, на събрание на висша партийна школа: „Ставаше дума за партийното осъждане на стар комунист, емигрирал на
Запад. Мъж, абсолютно верен на партийната линия, който само е имал нещастието да
емигрира в уж погрешната посока на света. Обвинението беше повдигнато, повечето
мълчаха, неколцина се изказаха против него. Внезапно стана млада жена и каза: ,Другари, вие се заблуждавате, аз съм негова секретарка и знам колко верен другар е той,
никога не би направил нещо, което да навреди на партията.’ Накрая гласуваха за ос-
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В хода на разговорите Шорлемер също казва: „В партията имаше мислещи, искрени, съ-чувстващи, смели хора. Малко! Но ги имаше“ (с. 186).
Към тези „мислещи и смели хора“ можем да причислим Волфганг
Хайзе34, преподавателят по философия на вече цитирания певец Венцел,
който казва за него: „[Хайзе] ни предупреждаваше […] да се пазим от
самозаблудата да се мислим за малки само защото светът около нас е
малък“ (с. 67).
Освен малкото такива „смелчаци“ в ГЕСП е имало и, макар също
малко, недогматици. От изказванията на Гизи проличава, че баща му,
висш функционер от ГЕСП, е бил един от тях. На въпроса на Шорлемер
защо баща му никога не е бил член на Политбюро, той отговаря: „За този
пост го смятаха за твърде интелигентен и не достатъчно предвидим. Но
обичаха да го използват“ (с. 92).35
Не е чудно, че човек с мислене според максимата „истината има
две страни“ проявява разбиране към „познатия неприятел“ и дори би
му помогнал. Гизи разказва как през 1988 г. баща му (тогава държавен
секретар по църковните въпроси), предупредил „под сурдинка“ секретаря на Църковния съюз за опасност от обиск при опозиционната група
Umweltbibliothek, свързана с Гетсиманската църква в Берлин. Той на свой
ред ги предупредил, позовавайки се на думите на Клаус Гизи.
ГИЗИ: „Както се очакваше, това беше препредадено от агент на
ЩАЗИ. […] Гюнтер Митаг каза: ,Оставаме с впечатлението, че ти вече
представяш не интересите на ГЕСП спрямо Църквата, а интересите на
Църквата спрямо ГЕСП.’ Хонекер си замълча. Като съгласие с Митаг. И
баща ми беше аут“ (с. 94 и сл.).
Недогматик във виждането си за комунизма е и самият Грегор
Гизи. На въпроса на Шют дали някога се е чувствал комунист, той отвръща: „Да, това беше свързано със семейния ми произход. Но аз нямам
ъждане на другаря. Тази млада жена, каза Карола Щерн, останала за нея пример за цял
живот“ (с. 55 и сл.).
34 Семейството на Хайзе е било преследвано по време на нацизма. Сред неговите студенти са били Рудолф Баро и Волф Бирман, който го нарича mein DDR-Voltaire
и го оценява като „навярно единствения истински философ в ГДР“ (срв. <https://
de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Heise>).
35 ГИЗИ: Всъщност баща ми нерядко даваше много интелигентни отговори. Интелигентни в смисъл, че най-страстно и аргументирано обясняваше нещо на някого, но
като свършеше и човек вече се чувстваше някак „на здрава нога“ и добре поучен, той
започваше отначало и казваше, че, естествено, можем да разгледаме всичко това и съвсем другояче. Отначало пъшкаш, но после много се радваш на такъв начин на мислене
(с. 120 и сл.).
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културната висота да определям съдържанието на различни понятия
в обществото. Когато хората разбират под комунисти онези, които се
стремят към безкласово общество, където свободата на отделния човек
е предпоставка за свободата на всички хора, общество, където, да кажем, съществуват истински равни шансове, да, тогава нямам проблем да
се определя с това понятие. Когато обаче установявам в обществото, че
хората разбират под понятието комунизъм сталинизма, Стената, диктатурата на една партия, тогава не съм догматик и не държа твърдоглаво
на тази дума, която предизвиква у хората също така ужас, отхвърляне и
предразсъдъци. Тогава се разграничавам и съзнателно се наричам критичен социалист“.
Шорлемер упорства: „ГДР се определяше политически като част от
световното комунистическо движение, ГЕСП беше партия на комунисти – практикуваният социализъм беше дирижиран от Москва, там управляваше Комунистическата партия на Съветския съюз.“ Гизи му дава
право, което проличава в думите му: „Затова вече не бих използвал тези
понятия за собствения си светоглед. Както вече казах, аз съм демократичен социалист. Другото понятие вече не ми е необходимо“ (с. 91 и сл.).
➢ Духовен дефицит!
На въпроса на Гизи наистина ли през лятото на 1989 г. в Политбюро на ГЕСП са обсъждали дефицита на целулоза, но са отминали с мълчание растящото брожение сред хората, членът на Политбюро Вернер
Еберлайн отговорил „Вярно е“ и посочил причина от формално естество: никой не бил заявил предварително свое изказване по този проблем.
Реакцията на Гизи: „Думите му ме удивиха – аз все си мислех, че
заседават трескаво всеки ден и мислят какво да се прави!“. Шорлемер
възкликва възмутен: „Целулозен дефицит? Духовен дефицит! Бяха интелектуално кухи и емоционално бедни. Най-сетне: бяха мизерници. Как
само се отнасяха към народа!“ (с. 46 и сл.).
Явно, че Гизи е на същото мнение – той споделя, че баща му се е
дразнел от много неща, но главно от това, че „хора с по-ниско ниво на
интелигентност имаха все повече власт.“ Затова не е чудно, че не съчувствал на партийното ръководство – „повечето от тях той не можеше
да понася.“ От друга страна, въпреки разочарованието си от краха на
ГДР вярвал, че „идеята ще продължи да съществува“ (с. 100; 205).
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➢ Добро – чрез зло? Политбюро на ГЕСП – глас народен
въпреки народа?
Шорлемер вижда демагогията на „тази единна държава под водачеството на ГЕСП“ в това, че тя „прокламираше едно – най-мирно, найхармонично – единно общество, в което държава, правителство и общество уж бяха единни, уж решаваха всичко единодушно“. Според него
основната грешка на системата в ГДР е била самозаблудата на държавата,
„…че тя е обществото. И че има властта и средствата да направи човека
обществен“ (с. 142; 174).36
Също и според Шют „Политбюро до последно беше отдадено на
химерата, че е комитет на народния глас“ (с. 116).
В друг момент Шорлемер отново заявява, че „комунистите искаха
да представляват огромното мнозинство“. Гизи споделя мнението му: „И
така, те обявиха мнозинството за свои съмишленици – нещо, което обаче беше само една идеологическа самоизмама“. Още в детството си той
осъзнава, че реалността е съвсем друга: „Повечето родители на съучениците ми не бяха оказали съпротива на нацистката диктатура. Поведението на родителите се предаде на децата. Години наред след войната
имаше извинения и оправдания – все пак Адолф бил построил магистралите, имаше работа – и тям подобни. […] Едно единствено момче в класа имаше подобна политическа семейна закваска като мен. Много рано
разбрах: родителите ми разполагат – в преносен смисъл – с властта.
Другите – не, НО: те са мнозинството. И всъщност от оня момент ми
стана ясно свръхусилието, в което се съсипваше тази система: Не може
да определиш с дата 7 октомври 1949 цяла една държава като антифашистка и така да заличиш сложните мрежи на миналото, в които беше
оплетено населението, да ги анулираш! Естествено, беше разбираемо и
защо постъпиха така…“ (с. 133 и сл.).37
36 Това

изказване отново ни връща към Бердяев: „Коммунизм […] отверг Бога не
во имя человека, […] а во имя социального коллектива, нового божества“. Според него
отрицателните страни на комунизма се дължат на учението на Маркс: „Он утверждает
не антропоцентризм, а социоцентризм или пролетароцентризм. […] Человек есть образ и подобие общества. […] И когда не будет уже классов, тогда также не будет человека, будет социальный коллектив, коммунистическое общество. Таков последний
результат отрицания […] духовного начала в человеке“ (Berdyaev 1931: 24 и сл.).
37 Като дете Гизи е живял на улица „Валдщрасе“ в Берлин-Йоханестал, където от
едната страна е имало двуфамилни къщи, обитавани от партийни функционери, хора
на изкуството или емигранти, а от другата страна – къщи с жилища, наемани от работници и служители. Гизи твърди, че „за повечето от тях 8 май 1945 г. беше денят на
краха, не на освобождението“ (с. 150 и сл.).
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На друго място Гизи се опитва да обясни причините за недъзите на
комунизма: „Сестра ми казваше: Не забравяй, че при това поколение комунисти жизненият опит с капитализма е съвпадал с опита им с фашизма. Ето защо смятаха социализма за велика възможност и за осъществяването на тази цел влачеха със себе си всичко мръсно и несъвършено,
което съществуваше“ (с. 122).38
➢ „Театър“! = „алергия към действителността“
Шорлемер подлага на съмнение тезата за самозаблудата на Политбюро на ГЕСП, че е „като комитет, представляващ народа“: „Не, не–
всичко това беше само театър!“. Потвърждение на мнението му, че Политбюро всъщност много добре си дава сметка, че не е „глас народен“,
е историята, разказана от Гизи, която звучи като истински случай, но и
като виц: „Журналистът Герхарт Айслер39 завел в началото на 50-те години един роднина от САЩ на хълмовете в Берлин-Панков; гледали оттам привечерната панорама на Източен Берлин и Айслер казал, сочейки
работническите жилища: ,Зад всеки прозорец, където светва лампа, има
някого, който иска да ни пререже гърлото’“ (с. 117).
Нерядко артистите се чувстват по-добре на сцената, отколкото в
реалния живот – ето защо, ако ръководството на ГЕСП „разиграва театър“, е напълно естествено то да страда „десетилетия наред от своего
рода алергия към действителността (Wirklichkeitsallergie), както се беше
изразил Гюнтер Кунерт през 1978 г.“ (с. 142). „Цирковите номера“ на мнозинството (вж. по-нататък) и „театърът“ на водачите образуват комплементарното единство на една илюзорна действителност, която се крепи
на партийни ритуали и церемонии и обхваща най-вече масови мероприятия, олицетворяващи „единството на народ и партия“.
Извън това „представление“ няма допирни точки между мнозинство и водачи – според Шют „в последното десетилетие на ГДР имаше
едно своего рода споразумение между управляващи и управлявани: вие
ни оставяте на мира, ние – вас“ (с. 47).
38

Тук да припомним думите на Бердяев за „демоничния елемент“ в марксизма:
„Маркс верил, что добро может быть осуществлено через зло. [А именно:] Злоба, ненависть и месть, как путь осуществления совершенной жизни, братства людей“
(Berdyaev 1931: 26).
39 Герхард Айслер е от първите висши партийни и държавни функционери в ГДР;
до 1953 г. ръководи пресата и радиото. Симпатизира на противниците на Улбрихт по
време на Юнското въстание (1953 г.) и е отстранен от поста си, но по-късно е реабилитиран (срв. <https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhart_Eisler>).
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➢ Коварството на диктатурата
Във връзка с изказването на Шорлемер, че „не бива да бъркаме държава с общество“, е интересно схващането на философа Михаел Бри40,
за което споменава Гизи. Според Бри коварството на една политическа
диктатура се състои в нейните непреднамерени последици, а именно:
„Когато държавата лъже, потребността от лична истина е особено голяма“. При тези обстоятелства много лесно бихме могли да имаме тази
истина – единственото условие е „личната истина не бива да поставя
под въпрос публичната лъжа“ (с. 174; 149).
Непосредствено преди края на ГДР „личната истина“ се изправя
открито срещу „публичната лъжа“. На 7. 10. 1989 г., „Деня на Републиката“, младежите от факелното шествие в Берлин скандират „Горби!“
пред официалната трибуна – въпреки че, според Шорлемер, „бяха инструктирани да не скандират ‘Горби!’, а само ‘Ерих! Ерих!’“41 На 4. 11.
1989 г. хората с „най-остроумни лозунги, картини и плакати“ бързат към
Александерплац за първия официално разрешен митинг и Шорлемер си
спомня: „Почувствах такова отъждествяване с тази страна, което
никога дотогава не бях изпитвал и никога не бях смятал за възможно“
(с. 76 и сл.).
II. Кучето в цитирания текст „е“:
1. „Копоят“ ЩАЗИ
Има един зъбчат механизъм на властта,
който шлифова най-благородните мотиви
(Лидике – с. 159).42

40 „Неоспоримото сътрудничество“ на Бри (дисидент и преподавател в Хумболтовия

университет) с ЩАЗИ е споменато в статия в „Spiegel“, бр. 5/28.01.1991 (вж. <http://www.
spiegel.de/spiegel/print/d-13489621.html>; <https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Brie>).
41 На това място Шют възразява бурно: „Това съвсем не е вярно, господин Шорлемер!“. После казва, че ръководството и секретарят на ССГМ разрешили [!] на младежите
да скандират това, „което им е на сърце“: „Наистина това искахме! Така се присъединихме
към течението на времето“. Шорлемер реагира с ирония на последното изречение на
Шют: „Естествено, все още надявайки се да останете начело на течението“ (с. 84 и сл.).
42 Пасторът Лидике разказва на Шют за централата на ЩАЗИ през декември 1989 г.
(вж. по-нататък), където разговаря със служители: „Един, сякаш молеше за милост, ми
каза, че при нацистите загубил баща си. Може би, каза Лидике, синът беше влязъл в
ЩАЗИ, за да не се повтори никога нещо подобно. Но има един зъбчат механизъм на
властта, който шлифова най-благородните мотиви“ (с. 159).
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Според Гизи шпионите в ГДР са били водени предимно от идеологически мотиви, „парите нямаха значение (с малки изключения)“ (с.
66).43 Но, верен на максимата „истината има две страни“, той подчертава
по-нататък, че „голямата страхотия на всичко идеологическо“ се дължи
на намерението „да живееш за едно дело“: „Човек живее за едно дело и в
един момент потъва в него без въпроси и съмнения“. Реакцията на Шорлемер: „От това следва не само себезагуба, а най-често също и застрашаване и разправа с други хора, които не искат да следват такъв път на
войнишко самоунищожение“ (с. 87).
На всеки, който иска да разбере какво е държавна сигурност, Гизи
препоръчва третия том на „Wundertäter“ („Чудодеец“) от Ервин Щритматер: „Да прочете тази книга, ще му спести четенето на всякакви досиета“
(с. 225).
Хората, използвани като инструмент на тиранично управление, са
имали „кучешко поведение“; явно с „копои, душещи, заплашващи, хапещи кучета“ Шорлемер визира ЩАЗИ с отделите за подслушване, следене, следствени арести, надзор над културни институции и църква и
т. н.44 За дейността на ЩАЗИ сред студентите в Мерзебург той споделя:
„Общежитието, обитавано от 36 студенти, беше подслушвано. Няколко
студенти, които бяха привиквани за разпит, трябваше да станат тайни
сътрудници на ЩАЗИ“ (с. 170).
Самият Шорлемер е следен и подслушван години наред. Сведенията за него понякога граничат с гротеска: „Да се чудиш и маеш! – обсъждах със студентите „Икономическо-философски ръкописи“ на Маркс;
в докладите на ЩАЗИ това беше отбелязано с такава злъч, сякаш обсъждахме дисидентска литература от Запада. Самите те никога не бяха
чели Маркс и сега го възприемаха тъкмо чрез нас – и то по правилото:
43

Различни мотиви за сътрудничество с ЩАЗИ посочва Кристоф Дикман в статията си в „Die Zeit“ от 21. 10. 1991 г. за берлинския пастор Готфрид Гартеншлегер –
герой от опозицията, който се оказва агент на ЩАЗИ: „страх, суетност, кариеризъм,
сребролюбие, жажда за мъст, себеомраза, не на последно място идеализъм и някаква
шизофрения, която намери подходяща почва в държавата, управлявана от ГЕСП“. В
текста се съдържа твърдението на Гартеншлегер, че „имал контакти, но не бил работил
за ЩАЗИ, не бил подписвал нищо, не бил вземал пари“. Той заявява: „Не ми е известно
да съм навредил конкретно на някого, но не е изключено“ (срв. Dieckmann 1991).
44 „Към 31. 10. 1989 г. […] щатният състав на ЩАЗИ наброява 91015 души, от които
близо 13000 войници. Съпоставено спрямо населението на ГДР […] излиза, че на около
180 граждани се пада един щатен служител, което превръща ГДР в страната с най-многобройния таен апарат. За сравнение: в СССР през 1990 г. един служител на КГБ се пада
на 595 души“ (<http://desebg.com/2011-01-06-11-18-49/214--2->).
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ако онези от църквата четат Маркс, значи дори този обичан и почитан
класик ще да е опасен автор по определени въпроси“ (с. 20).
През 1989 г. Шорлемер се опитал безуспешно да открие в жилището
си „бръмбари“ с помощта на уреда, с който берлинският пастор Райнер
Епелман открил такова устройство в дома си. Спомня си как офицерът
от ЩАЗИ, отговорен за „OV Schorlemmer“45, се засмял: „Но, драги господин Шорлемер, при Вас естествено бяхме инсталирали най-съвременна
техника – с такъв стар уред не можеше да бъде засечена“ (с. 27). На друго
място Шорлемер описва дългия си разговор с този офицер през 1992 г.:
„Помоли за извинение. Изглеждаше уморен, сломен, съсипан. […] След
разказа му, по време на който беше изпушил цяла кутия цигари, той ме
преследваше и в сънищата. Но не можех да го мразя“ (с. 160).
Не е било застраховано срещу доноси и семейството на Гизи: „Един
приятел на сестра ми ни беше на гости и в един момент каза, че е давал на
ЩАЗИ сведения за нея. Едва изрекъл това, майка ми тутакси го изхвърли:
,Отивай си! Който прави такива неща, не може да остане тук’“ (с. 212).
Шорлемер витиевато подхваща темата за двете направления, по
които е атакуван Гизи – укриване на имущество на ГЕСП и доносничене
на ЩАЗИ46: „Гизи се е погрижил партията да може да запази имуществото
на ГЕСП, и второ, като адвокат в сътрудничеството си със ЩАЗИ е възможно да е прекрачил граници, които един адвокат не бива да прекрачва“
(с. 191 и сл.). Гизи отхвърля и двете обвинения: „Това с имуществото, естествено, е пълна глупост“. Що се отнася до ЩАЗИ, той заявява: „Ако бях
поел по този погрешен път, мислите ли наистина, че щях да се докарам до
такова положение през 1989/90?“.

45 Следените

граждани са фигурирали в документацията на ЩАЗИ под абревиатури OPK (Operative Personenkontrolle), като „по-лек вариант“, и OV (Operativer Vorgang).
Оказва се, че Гизи е бил само „OPK“, докато Шорлемер е бил „OV“ от 1977 г. до края на
ГДР (с. 193 и сл.).
46 За тези обвинения вж. <https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_Gysi>. Гизи е бил адвокат на най-известните дисиденти в ГДР, Роберт Хавеман и Бербел Болей, както и на
Улрике Попе и Юрген Фукс. Болей, подложена на активен надзор и тормоз от ЩАЗИ,
обвинява през 1993 г. Гизи, че е донасял за нея на ЩАЗИ (срв. <https://de.wikipedia.org/
wiki/Bärbel_Bohley>). Нейната приятелка и съратничка Катя Хавеман, вдовицата на
Роберт Хавеман, също е убедена, че „оня дребен адвокат, тогава с брада, дълга коса и
рогови очила“ сигурно е шпионин (срв. Mielke 2000).
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Реакцията на Шорлемер: „Злите езици сега биха казали: Бьоме47 и
Шнур48 са правили същото.“
Гизи е категоричен: „Наистина не е нужно да се упреквам за нищо.
ЩАЗИ беше следствен орган – колкото работа имах с полицията, толкова имах и с тях. А иначе имах една привилегия – това бяха връзките ми
с Отдел „Държава и право“ в ЦК на ГЕСП. Та те бяха много по-важни
от хората на ЩАЗИ! Защото в крайна сметка партията решаваше какво
да прави ЩАЗИ. Поне партийните функционери си мислеха, че те дърпат конците. А ако вземем случай като този на Роберт Хавеман49, тогава
всичко вече беше дори в ръцете на Хонекер“ (с. 192 и сл.).

47 Откъси

от донесенията на Манфред Ото (Ибрахим) Бьоме като агент на ЩАЗИ
под кодови имена Аугуст Дремпкер и Паул Бонкарц са поместени в книгата на Райнер
Кунце „Deckname Lyrik. Eine Dokumentation“ (1990). Статията „За Манфред от Райнер“
и информация за книгата са поместени в „Spiegel“ бр. 50/10.12.1990 г. (вж. <http://www.
spiegel.de/spiegel/print/d-13501889.html>).През есента на 1990 г. Бьоме е единственият
източногерманец в ръководството на немските социалдемократи, но в края на годината е разобличен напълно. Разкрива се, че освен за Кунце е донасял и за други творци. Четвърт век по-късно четем в статия в „Die Zeit“, че в докладите на Бьоме наред с
най-точни сведения има всякакви полуистини и измислици (срв. Schirmer 2015; вж. и
Baumann 2015).
48 Адвокатът Волфганг Шнур е бил защитник на редица дисиденти през 80те години в ГДР, а също и съучредител и известно време председател на партията
„Demokratischer Aufbruch“ (интересно е, че определя за прессекретар Ангела Меркел,
с чийто баща е поддържал тесни връзки в евангелската общност). Шнур се е кандидатирал за министър-председател на ГДР, но малко преди изборите, през март 1990 г., е
била оповестена дейността му като агент на ЩАЗИ през 1965–1989 г. под кодови имена
Торстен и Heuchler (“Лицемер“) и с това политическата му кариера е приключила. В
„Die Zeit“ от 26. 02. 2015 г. е поместен откъс от книгата „Der verratene Verräter“ („Предаденият предател“) на бивш негов клиент, Александер Кобилински, който описва случайната си среща с Шнур след години: „Връхлита ме чувството, че и за мен историята
е незавършена. Защото искам да зная как е могъл да живее в свят, в който предава
свои довереници, приятели, любими и вътрешни дела на църквата. В който всички са
виждали в Шнур само смелия борец за потиснатите и „убедения християнин“. […] Невъобразими са измеренията на безскрупулното му предателство, видни от досието му“.
При втората им среща адвокатът твърди, че предателството му е било необходимо, за да
помогне на хората (срв. Kobylinski 2015; вж. и Kobylinski 2015a).
49 Оказва се, че Хавеман е бил сътрудник на ЩАЗИ (статия в „Die Zeit“, вж. Raddatz
2006). В края на 2007 г. се появява скандалната семейна сага „Havemann“ от Флориан
Хавеман, син на Хавеман от първия му брак (вж. Dieckmann 2007).
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2. „Кучето“ МНОЗИНСТВО
Хората сами доброволно отиваха в мрежата
на идеологията и там кротуваха
(Шорлемер – с. 142).
„Безусловното подчинение“ на мнозинството в ГДР безспорно
няма нищо общо с предаността на домашния любимец към своя собственик, да не говорим за верността на средновековния рицар към владетеля. По-долу са представени причини, подбуди и последици, както и
случаи на „кучешко поведение“, на които се натъкваме в разговорите на
тримата събеседници.
➢ „Обработване с бой и свинско“; „поощрение към благодарствено скимтене“
Из безбожия и бесчеловечия коммунизма вытекают все его неправды. Неправда кровавого насилия, которым он хочет осуществить
социальную правду, неправда тирании, которой не может потерпеть
достоинство человека (Berdyaev 1931: 26).
„Кучешкото поведение“ е дългогодишна реакция на „дресурата“
в първото значение на тази дума, ‘обучаване на животно да изпълнява заповеди’. „Дресирането“ на Кучето мнозинство се осъществява чрез
„обработване с бой и свинско“ (или, казано по нашенски, „с моркова и
тоягата“).
От една страна, става дума за терора („безпощадното пребиване“) –
Гизи напомня за лагерите Бауцен, Валдхайм, Хоенек (с. 64). С течение на
времето (70-те и 80-те години на ХХ век) този „дресьорски“ похват отстъпва на заден план. Потвърждение за това е изказването на родения
в средата на 50-те години Венцел (в реплика на Шют): „Наказанията за
непослушанието бяха много по-малки и вече не така животозастрашителни, както преди няколко години“ (с. 67).
От друга страна, мнозинството е бдително обгрижвано от ранна
възраст, като „цвете в саксия“.50 Шют цитира думите на писателката Ири50

Шют казва за детските и младежките си години: „Не усещах никакъв разрез с
нищо – това може би беше израз на едно наистина щастливо детство, независимо от
това, какви типични последици може да има по-късно такава една „девственост“. Австрийският есеист Франц Шу пише за хора, които растат в саксия. Това определение
отначало ме стресна, междувременно се разпознавам в него“ (с. 29).
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на Либман51, че „ГЕСП ще избере пътя към прагматизма на панелките и
на социалните мерки и ще се преструва, че това е социализъм“ (с. 221).
В тази насока „кучешкото поведение“ е ответна реакция на „поощрението към благодарствено скимтене“. Според Шорлемер, „ако ГДР е
постигнала нещо, това е налагането на основното чувство Ти си нужен!
но и на проклятието Ти трябва да благодариш най-любезно“ за работата, жилището, образованието, здравеопазването: „Така задължението за
благодарност възпита много раболепници“ (с. 180).
Във връзка с насаждането на дълг за „благодарствено скимтене“
Шорлемер обяснява крайния психологически ефект от такава политика:
„Който днес все още клати глава и се чуди как така обгрижваният гражданин на ГДР е могъл да замени евтини жилища, сигурна работа и безметежна меланхолия със суровия вятър на свободата, нека прочете поета Волфганг Хилбиг52. Да чете Хилбиг, [Франц] Фюман, [Райнер] Кунце,
Макси Вандер или [Гюнтер] де Бройн, щом става дума за ГДР! И за това
как обгрижваше хората с оферти за изгодно послушание, което приспиваше с песни някои, а други дотолкова измъчваше, че да я отрекат. Хората обаче отдавна бяха приели социалните придобивки и мечтаеха за
съвсем други неща. Тогава се оказаха безплодни уверенията, че работа,
хляб и покрив са по-важни“ (с. 181).
Над ГЕСП тегне тежка вина и за „разпоредената незрялост“ – хората в ГДР, като същински „цветя в саксия“ без право на пътуване, не са
можели от собствени наблюдения да си създадат реалистична представа
за живота зад Желязната завеса. Именно липсата на такъв собствен опит
според Гизи е причината за илюзиите и фалшивите надежди на населението по време на промените (с. 235).
➢ „Обработване“ на достойнството и свободната воля на индивида
Ложен и ужасен самый дух коммунизма. Дух этот есть отрицание духа, отрицание духовного начала в человеке (Berdyaev 1931: 23).
Дресура означава също ‘насаждане на навици у нкг. според своята
воля’. Тук вече въпросът опира до ценностните ориентири на Аза, на51 Информация за Ирина Либман вж. в: <https://de.wikipedia.org/wiki/Irina_Liebmann>.
52 Шорлемер цитира стихове от Хилбиг, които нарича „урок по политическата пси-

хология“: „ihr habt mit geld aufgespart / lieber stehle ich. // ihr habt mir einen weg gebahnt
/ ich schlag mich durchs gestrüpp seitlich des wegs. // sagtet ihr man soll allein gehen / würd
ich gehn / mit euch“ (с. 181) (бълг. „отделихте ми пари / предпочитам да открадна. //
проправихте ми път / пробивам си пътечка през трънаците, встрани от пътя. // ако ми
кажехте, че човек трябва да върви сам / бих вървял / с вас“).
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чело на които са достойнството и свободната воля. Накърняването на
човешкото достойнство е престъпването на невидимия „конец с възли и
фетиши“53 около нравствени стойности в сакралната сфера, т. е. нарушение на идиокултурно табу. Престъпването на тази граница е равносилно
на скъсването на „конеца на търпението“ (нем. da reißt der Geduldsfaden).
Този акт неминуемо предизвиква реакция на засегнатия индивид спрямо
нарушителя. Каква може да е тази реакция?
Ако това е дълготрайна търпимост към злоупотребата с човешкото достойнство, тя, разбира се, може да се трансформира неусетно и неосъзнато в покорство и раболепие. Един пример за този вид „кучешко
поведение“ е конкретен случай, разказан от Шорлемер. През 1978 г. като
пастор в Мерзебург той провежда семинар по проблеми на мира; става дума и за въвеждането на предмет „Гражданска отбрана“ в училище.
След това ученичка от XII клас пише писмо до Маргот Хонекер (тогавашна министърка на образованието) с предложение вместо този предмет да
се въведе предмет Friedenskunde („Учение за мира“).
ШОРЛЕМЕР: По случая се вдигна много шум в училището. Бяха
събрани учениците от всички класове; без предварителни допитвания –
и естествено, отново без нейно присъствие […]. Против нея гласува
мнозинството от този „таен наказателен съд“54, но все още имаше отделни гласове в нейна полза. […] накрая се прекършиха и приятелките на
момичето. […] Ето го кучешкото. (с. 146 и сл.)
Друг пример онагледява „кучешко поведение“ по принуда вследствие посегателство върху свободната воля на индивида: Шорлемер си
спомня как баща му отишъл за гласува на „тези омразни т. нар. народни избори“ поради предупреждението на една учителка, че иначе сестра
му – въпреки отличния успех – няма да бъде допусната до гимназиално
образование. Според него баща му „трябва да е възприел този ход като
тежко унижение“. Въпреки това себеунижение положението остава непроменено – сестрата на Шорлемер не бива да посещава гимназия.
На въпроса на Шют дали това е бил следващият удар за баща му,
Шорлемер отвръща: „Тъкмо обратното. Естествено, той беше донякъде
натъжен и ядосан, но същевременно […] беше много, много облекчен.
Той пое въздух, отново дишаше свободно – нямаше да е нужно да се уко53

„Предмети и места, които са табу, се ограждат с конец с възли и фетиши по
него“ (срв. Dieters Konversationslexikon 1893, Bd. 12 – Tabu).
54 Думата Femegericht, която употребява Шорлемер, е свързана с историческа реалия: Feme означава „1. ист. средновековен таен (наказателен) съд (в Северозападна
Германия); 2. таен съд (напр. на фашистка организация)“ (DBW 1984, 1, 490).
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рява, че е откупил едно право за детето си чрез покорство и себелишаване от достойство“ (с. 203).
➢ Опекунство над медиите в ГДР
Посегателството върху свободната воля при медиите в ГДР се изразява в насочване към „пресяване“ на информацията. Така „дресирани“,
медиите дезориентират аудиторията с полуистини – по думите на Гизи,
„средствата за масова информация се разсипваха, за да не информират
наистина хората, имаха поръчението да възпрепятстват искрения
публичен диалог“ (с. 58). Последицата е, че „човек не вярва в цялата истина затова, защото му отказват полуистината“ – това е отговорът
на Шорлемер на въпроса на Шют „как така Вие, г-н Шорлемер, се борехте
с най-остра шпага против партийния комунизъм, а не му повярвахте на
това, което разказваше във вестниците си за реалния капитализъм?“ (с.
234 и сл.).
Един пример за неспазване на правилото за премълчаване на нелицеприятни или (смятани за опасни) изказвания е разказът на Шют за интервю на „Junge Welt“ със Щефан Хермлин, който определя перестройката на Горбачов като „новата съветска революция“ и заявява: „Твърдо вярвам, че комунизмът всъщност едва сега ще достигне своя апогей […]“. От
вестника изпращат текста на интервюто, вече потвърден и авторизиран
от писателя, на първия секретар на централния съвет на ССГМ.
ШЮТ: Той го предаде на ЦК на партията, където кацна на бюрото
на Хонекер. Трябва да е бил много разгневен, но, разбира се, не се осмели да разпореди отпосле лични промени в авторизирания текст на един
дългогодишен боен съратник. Шефът на Младежкия съюз беше мъмрен
строго и получи поръчението да припомни предупредително на вестника
на ССГМ как обичайно се процедира: човек преди всичко като партиен
журналист изобщо не записва такива еретични изречения, а подобни ръкописи обсъжда с политическото ръководство преди да ги представи на
въпросното лице (с. 134).
➢ Показване на „кучешко поведение“
Дълготрайната търпимост може да е съзнателно показване на „кучешко поведение“ („оставяха се да ги правят на кучета“). Тогава става
дума не за сервилност, а или за демонстриране на преданост, което има
предпазваща функция, или за изпълнение на „циркови номера“.
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А) „Нагаждането – изкуство за оцеляване“
Демонстрирането на послушание и преданост със защитна функция е поведение на мнозинството най-вече в първите две десетилетия
на ГДР.
Един пример за показване на такъв вид „кучешко поведение“ намираме в изказване на Шют, където става дума за пражки продавач на
зеленчуци, описан от Вацлав Хавел: „На витрината му между всичките
моркови, репи и краставици виси лозунг: Пролетарии от всички страни, съединявайте се! Мъжът не вярва в този лозунг. Но с него реагира
на една публична проява на принудата за изразяване на убеждение, на
която се подчиняват всички – или във всеки случай повечето хора.“ За
Гизи това е „смислообраз за нагаждането като изкуство за оцеляване“:
продавачът на зеленчуци „представя с лозунга нещо и същевременно се
скрива зад него в нишата на своя магазин. Той остава незасегнат – и това
може да е порядъчна житейска цел, защото е присъща за живите същества“ (с. 164 и сл.).
Друг такъв пример срещаме в спомен на Гизи за времето на офанзивата срещу модата на дългите коси: „Бяха залавяни и задържани младежи, подстригваха ги късо55, а капитанът на един ферибот (този човек
още е пред очите ми) каза: ,Ако синът ми дойдеше с дълга коса, бих го
пребил!’ Бях смаян – той изрече това твърде високо, днес обаче възприемам случая като пример за презастраховка: човекът искаше да се види
слят с мнението на мнозинството“ (с. 137).
Б) „Размагьосване“ на митове: симпатия → апатия → антипатия!
Поетапната поведенческа метаморфоза на различните поколения в
ГДР от искрена ангажираност с една светла идея през инертно участие
в мероприятията до омерзение към „свещената крава“ проличава в две
изказвания на Шют и на Гизи.
Шют си спомня, че като младеж се е „тътрел нехайно сред златната
провинциална среда“. Шорлемер окачествява това поведение като „нагаждане“.
ШЮТ: По-скоро не, защото предпоставка за нагаждането е осъзнаването, че можеш да се държиш съвсем другояче, но по определени
причини умишлено се отказваш от дистанциране спрямо поведението,
55 За

тормоза на младежи като хулигани и „упадъчни елементи“ през 60-те години
заради дълги коси, слушане на западна музика, носене на Parka (вид връхна дреха с
подплата, българско съответствие би било канадки), и пр. вж. Silke Kettelhake, „Sonja
‚negativ – dekadent‘. Eine rebellische Jugend in der DDR.“ Hamburg: Osburg, 2014.

292

Антоанета Димитрова

което изискват от теб. […] не трябваше да лавирам, за да потисна…
някакво чувство, което беше в разрез със света. Защото нямах такова чувство. Религиозното обучение не остави следи у мен, часовете по
гражданска конфирмация едва ли ми повлияха повече. Вземах участие
във всичко, но не участвах в нищо […]“ (с. 29 и сл.).
Това „безучастно участие“ при следващото поколение се видоизменя в досада и погнуса – Гизи отбелязва: „Можем да мислим за ССГМ каквото искаме, но по мое време покрай плявата на церемониите понякога
имаше все още истински дискусии. Синът ми обаче напъхваше синята
риза в чантата си, измъкваше я за кратко, когато им казваха, и после тя
пак политаше в чантата. Това поколение поздравяваше „шапките на Геслер“ вече само с отегчение и отвращение – искаха да ги оставят на мира,
нищо повече“ (с. 66). Логичната последица от тези превращения е враждебност, както констатира Шорлемер: „За много млади хора държавата
през 80-те години беше врагът. За всички тези пънкари и скинари“ (с. 68).
В) Изпълнение на „циркови номера“56
През третото и четвъртото (последното) десетилетие на ГДР покорното поведение на мнозинството – включително и на членовете на
ГЕСП – постепенно се трансформира в показно изпълнение на „циркови
номера“ („церемониално марширува, декламира, манифестира“). Шорлемер отбелязва: „Народ, който за жалост дълго време създаваше успокояващото впечатление, че безнаказано можеше да бъде третиран така от
водачите си. Също и членовете на ГЕСП“ (с. 47).
Тези пърформанси се вписват идеално в „илюзорната действителност“ на „отбраната публика“ – Политбюро на ГЕСП като субект на управление.
III. Хора без „нищо кучешко“
Според Шорлемер „към политическия инструментариум на Запада спадаше усърдното изплитане на мита за повсеместната народна
съпротива срещу режима на ГЕСП. Това беше една раздухвана лъжа“.
Неговата истина е, че „ние, опозицията, дълго време бяхме изчезващо
малцинство“ (с. 107).
Истината за Гизи е, че негодуванието срещу идеологическата закостенялост на еднопартийната система не е било дело само на опозицията.
Той изтъква два фактора, които остават неотчетени от днешната истори56 Третото

значение на дресура е ‘цирков номер с дресирани животни’.
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ография („по политически причини, поради мании за духовно прочистване“), а именно: широкия поведенчески диапазон и немонолитността
на господстващата партия. Тези два фактора са обуславяли „сложното
преплитане на истински дисиденти с хора, които, принципно съгласни
с целите на системата, се застъпваха за обновление и затова се опитваха
някак да живеят честно и същевременно лоялно – в постоянно противоречие между вникване в нещата, съгласяване, открита критика и скрити
маневри“ (с. 82 и сл.).
Свидетелства за широкия поведенчески диапазон се съдържат в
редица моменти от изказванията на събеседниците.
По думите на Шорлемер „винаги имаше хора, на които човек можеше да се опре, за да се изправи. Които нямаха нищо кучешко. Имам
предвид Криста и Герхард Волф“ (с. 174 и сл.; 55).57 Без „нищо кучешко“ са и хората, които действително или имагинерно се оказват извън
пределите на ГДР. Шорлемер си спомня: „Едните напускаха страната,
а другите – повечето – живееха така, сякаш и те вече бяха далеч оттук“ (с. 66). Принудително са напускали страната критици на системата
(обикновено под натиск).58 Напускали са страната и хора под заплахата

57 Тук с Шорлемер можем да споменем и Франц Фюман: „В една реч за Фюман Криста

Волф напомни за времето, когато тя и мъжът ѝ също са възнамерявали да напуснат ГДР.
Фюман ѝ казал: Лекари, пастори и писатели трябва да останат – докогато могат – за да
защитят несправедливо обвиняваните, да защитят несправедливо обвиняваните, да се
застъпят за безпомощните, да окуражат критични гласове“. За себе си Шорлемер казва:
„Мъката и при мен се превърна в нещо като решителност и същински инат: Няма да замина, защото страната не принадлежи на онези, които я съсипват“ (с. 106).
58 ГИЗИ: […] Посочваш тези, които останаха тук по основателни причини, а в съзнанието ти напират онези, които заминаха по основателни причини. Или бяха принудени да заминат. Например [Рудолф] Баро. Криста и Герхард Волф се опитаха да разубедят Томас Браш да не заминава на Запад, но трябваше да си признаят, че вече нямат
състоятелни аргументи (с. 114).
Няколко примера: Принуден е да напусне страната Щефан Нау, ковачът от витенбергската акция на Шорлемер. В знак на протест Ирина Либман се преселва в Западен
Берлин през 1988 г. Габриеле, сестрата на Гизи, която е актриса, участва активно в акцията срещу лишаването на Бирман от гражданство, a след това напуска ГДР. Такава е
реакцията и на други хора на изкуството: актрисата Катарина Талбах и писателят Томас
Браш още през 1976 г. отиват в Западен Берлин; музикантите Герулф Панах и Кристиан
Кунерт и писателят Юрген Фукс са арестувани през ноември 1976 г. и след 9-месечен
престой в затвор на ЩАЗИ са принудени да емигрират през 1977 г. във ФРГ; същата
година там отиват популярният в ГДР артист Манфред Круг и Ева-Мария Хаген, бившата спътничка на Бирман, заедно с дъщеря им Нина (срв. <https://de.wikipedia.org/
wiki/Wolf_Biermann>).

294

Антоанета Димитрова

„за превръщане в куче“.59 Имало е и такива, които са напускали ГДР по
собствено желание.60
Едновременно телесно присъствие и духовно отсъствие проличава
най-вече в поведението на младите хора, които Шорлемер определя като
„…аполитична сцена в най-широкия смисъл. Отстояване на своеобразие
(Eigensinn), но без осезаеми политически посоки“ (с. 66). В това свое-образ-ие обаче виждаме непоносимостта към обезобразяващото „кучешко
поведение“.
Най-вече през последните две десетилетия на редица места в ГДР
има професионални „ниши“ с „открита, приятна атмосфера“.
Такава е за Гизи адвокатската кантора: „Много добре мога да направя сравнение, понеже преди това бях в Юридическия факултет на
Хумболтовия университет – една пустиня, която действително произвеждаше идеология. […] При адвокатите почувствах, че съм се озовал на
място, което беше изключение – в ниша, в която духът беше разрешен
(с. 195). Такава е „духовната ниша“ на витенбергския пастор Шорлемер;
такива ниши има и в академичните среди в ГДР61.
Вероятно от тези „ниши на духа“ през последното десетилетие в
ГДР се формират повсеместно дисидентски групи по интереси (интелектуални, църковни, художественотворчески), които – по думите на Шорлемер – са заредени с енергията на „нашето недоволство срещу зимата“
(Frust gegen den Frost – с. 66).
59 Шорлемер си спомня, че на 1. 8. 1975

г. в Мерзебургската катедрала отпразнували
края на Хелзинкската Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа. Повод
за този „празник на надеждата“ била най-вече Кошница 3 на ОССЕ с изискването „за
гарантиране на индивидуалните човешки права и свободното движение на хора“ (вж.
<https://www.kaminata.net/forum/organizatsiya-za-sigurnost-i-satrudnichestvo-v-evropat4746.html>).
ШОРЛЕМЕР: […] на този празник казах малко по-рязко: Чудесна свобода, но да
си заслужим отпътуването. Тоест: който напуска страната, може да тръгне с нашата
благословия, защото виждаме, че натискът върху него е твърде голям и той вече не
го издържа (с. 107).
60 „Искаха просто само да се махнат. […] Това го приемам“, казва Шорлемер (с. 107).
61 Хансгеорг Мюе, композитор и професор по музикознание, пише за своята „ниша
на духа“: „Станах доцент във Ваймарската консерватория – институция, която един колега беше определил като ,оазис на човечността в едно мрачно време’ […]. Имах възможността – без всякакви пречки или опекунство! – да говоря и за международни тенденции,
които приемах като положителни, макар да бяха в разрез с официалната държавна доктрина“ (срв. Mühe 2010: 127). Следващото изречение на Мюе потвърждава твърдението
на Гизи за Юридическия факултет на Хумболтовия университет: „В много университети
и други висши учебни заведения на ГДР тази възможност не съществуваше“.
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Този широк спектър от поведения в ГДР според Гизи е обусловен
от „многообразния житейски опит“ на хората в зависимост от тяхното
обществено положение. Той окачествява незачитането на този многостранен опит като „арогантност“, която предизвиква реакцията „западногерманците искат да откраднат биографията на хората от ГДР“
(Шют е напомнил за това „тъжно, плахо или гневно“ изказване на много
източногерманци след промяната).62
Кучето и бъдещето: Щрихи от времето на промяната (die Wende)
Социализмът сега нямаше
да ни изглежда като дявол,
ако не ни беше изглеждал като ангел
при първото си появяване
(Улрих Грайнер).63
По въпроса за жертвите на режима в ГДР Шорлемер е категоричен:
„Свръхправилно и нужно е да бъдат материално обезщетени и човешки
подкрепени всички пострадали от политическото наказателно правосъдие на щазинистичната система в ГДР“ (с. 27 и сл.).
62 На друго място, отново поемайки тази нишка на разговора, Гизи си спомня за една

административнa съдийка, негова позната от Западен Берлин: „Всеки път, когато идваше
в ГДР, тя с удоволствие си купуваше грамофонни плочи и книги. Постоянно се страхуваше, че ще ѝ конфискуват нещата на границата и ще я арестуват заради тях. Редовно я
успокоявах, но – не е за чудене! – граничният режим ѝ внушаваше ужас. Та тази жена ми
се обажда малко след падането на Стената и ми обяснява как съм трябвало да живея в
ГДР! Е, просто не се съгласих с нейното виждане на нещата! И край“ (с. 219 и сл.).
63 Цитатът е парафраза на последното изречение от „Маркиза фон О“, както отбелязва Грайнер в статията си в „Die Zeit“ (вж. Greiner 1990a). Предходна негова статия (Greiner 1990) и статия на Франк Ширмахер във „FAZ“ (вж. Schirrmacher 1990) във
връзка с публикуването на новелата „Какво остава?“ от Криста Волф отприщват около
писателката най-разгорещения литературен диспут след диспута през 70-те години
около Хайнрих Бьол. Новелата, публикувана на 5. 6. 1990 г., е написана още през 70-те
години под лични впечатления в тягостната атмосфера на непрестанно наблюдение от
страна на ЩАЗИ. „Обвинението“ към Волф е, че се опитва да се нагоди към променената ситуация, публикувайки творбата вече без никакъв риск. След включването на
пострадали от режима в ГДР интелектуалци и бивши дисиденти диспутът се превръща
в обществен спор около поведението на опозицията в и извън ГДР. Тази полемика е
разгледана най-обстойно в есето на Томас Анц от 1996 г. (вж. Anz 1996/2011) въз основа
на издадената от него книга „Es geht nicht um Christa Wolf. Der Literaturstreit im vereinten
Deutschland“ (1991), където след подробен предговор са поместени документацията за
диспута около Волф и коментари. По същата тема вж. Herrmann/Horstkotte 2016: 16–19.
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Гизи споделя едно „много смущаващо впечатление“ – от хора, които са отивали при него след есента на 1989 г.: „Едните се оплакваха, че
досиетата им в ЩАЗИ били унищожени, други продължаваха да си въобразяват, че са преследвани от тайни служби. Това също беше израз на
променените критерии при оценяването на източногерманците: човек се
оказваше зачитан, само ако е бил жертва“ (с. 147 и сл.).
По-нататък Гизи говори за хора от типа „прекален светец“ – това
са „хора, които отпосле се опитват да украсяват биографията си, или
такива, които от срам и лоша съвест сега критикуват натрапчиво ГДР поради себеомраза, трансформираща се в тотален антикомунизъм. Хора,
които се упрекват, че по онова време не са оказали достатъчно съпротива. И затова мислят, че трябва да примесят във всеки пасаж на политическите си речи отровни пръски срещу лявото движение“ (с. 242).
Във връзка с този „героизъм отпосле“ Шорлемер си спомня, че е
проявявал нетърпимост към хора, които са напуснали доброволно ГДР,
а „…отпосле се представяха като дисиденти. Е, ако трябва да съм съвсем
откровен… Може би понякога съм бил твърде суров“ (с. 107). Подобно
на Гизи и той не приема „да се напечелиш с публикации, демонизирайки
и опростявайки нещата колкото ти душа иска“ (с. 28).
Каква трябва да е съдбата на извършителите? В книгата намираме
две категорични мнения по въпроса. Забележително е, че те са изказани от духовници и в крайна сметка са насочени към помирение между
жертва и извършител.
Единият духовник е пастор Лидике със своето прозрение след „откровени разговори със сплашени, ала същи толкова арогантни служители“ в централата на ЩАЗИ, „тази омразна сграда, центъра на паяшката мрежа“: „Изведнъж видях: белязаните със знака на Каин са хора.
Да, съучастници, виновници, маши – но хора. […] трябва да отсъдим
най-строго, но не и да мъстим!“ (с. 159). Тази позиция – предвид близостта на „най-строго отсъждане“ с наказание и на „не-отмъщение“ с опрощение – ни насочва към апорийното твърдение на Хана Аренд, че „не
можем нито да накажем, нито да простим радикалното зло“.64
„Алтернативата на опрощението, но в никакъв случай неговата противоположност, е наказанието, като и двете се опитват да сложат край на нещо, което без
намеса би могло да продължава безкрайно. Ето защо в сферата на човешките дела има
един особено значим структурен елемент: обстоятелството, че хората не са способни
да простят това, което не могат да накажат, и че са неспособни да накажат това,
което се е оказало непростимо. Това е истинският белег на онези злодеяния, които от
Кант насам наричаме „радикално зло“ […]“ (Arendt 1997: 201). това опрощаващо отно64
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Другият духовник е Шорлемер, според когото помирението с извършителя трябва да следва неговото искрено признание за стореното: „Винаги, когато съм заговарял за помирение между извършители и
жертви, съм подчертавал: помирение – да, НО в името на истината. Да
разкриеш истината за участието си, преди да се появят досиетата, които
си мислил за унищожени със шредери. Преди да заемеш пост в новата обществена йерархична структура. Да кажеш истината, разкривайки
причините, защо си живял в активно или и в свръхактивно съгласие с
режима“ (с. 223).
По въпроса за отношението към врага изобщо Шорлемер изхожда от Планинската проповед, в която се казва: „обичайте враговете си“
[Мат. 5: 44]: „Врагове в правилен превод трябва да гласи чужди – това
впрочем е открил пръв Толстой. А чужд ни е преди всичко всеки човек.
Във всеки човек има нещо, което е чуждо на нас самите. Той е дотолкова
като теб, доколкото ти си нещо и имаш нещо, което е чуждо на всеки
друг. Оттук могат и трябва да се развият „чуждолюбиви [ксенофилски]“
уговорки за близост65, респект, мир (с. 233 и сл.).
Това „отваряне“ към Другия е залог за бъдещето – според пастора
Лидике „…трябва да говорим един с друг. Винаги броните срещу другите
са това, което прави едно ново начало невъзможно; те трябва да бъдат
разчупени“ (с. 160).
Решаваща предпоставка за разговора за едно ново начало е фундаменталното доверие – то заема централно място в световъзприятието на
Шорлемер: „Ние всъщност не знаем кое в собствената ни биография е
свободна воля и кое – чужда воля, предопределение. Но за мен животът е
съществуване при все това (Dennoch-Existenz). Фундаментално доверие“
(с. 127).

шение на пастора Лидике става дума и в статията на Дикман за сътрудничеството на
пастора Готфрид Гартеншлегер с ЩАЗИ: „Колегата му Лидике държа проповед против
лицемерно-набожната арогантност и за различаването на вина и зло. „[…] най-често е
достатъчно милосърдието’.“ Но за какво е достатъчно? пита Дикман. Защото „по-лесно
е да бъде помилван шпионин нефролог от „Шарите“, отколкото пастор, чийто единствен инструмент е доверието. […]. Трагедията на Гартеншлегер показва колко малко
може да се добере до историята на ГДР човек с ясни позиции или с Волф Бирман, комуто е дошло до гуша от източняците, с изключение на 36 праведници от рода на Болей и
Шорлемер“ (срв. Dieckmann 1991).
65 В оригинала: „fremdenfreundlich“ (вж. с. 234). В този дух е девизът на Егон Бар,
„архитекта на източната политика“ във ФРГ: „Wandel durch Annäherung“ („Промяна
чрез приближаване“).
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***
Мотото на проведените двудневни разговори между Гизи и Шорлемер през август 2014 г. би могло да гласи: „Само проблеми не бива да
искаме да си спестяваме, всичко друго може“ (с. 7; 10).
Въпреки цялата критика към ГДР Гизи заявява, че „имаше щастлив
живот в държавата, встрани от държавата, без въздействието на държавата“ (с. 143). Шорлемер също е категоричен: „Аз имах въпреки ГДР
в ГДР щастлив живот като германец“ (с. 213). След няколко страници
разбираме какво е за него щастлив живот: „Животът ми в ГДР беше
активен живот, активна размяна на мнения, важен разговор. Радвахме се
един на друг и един до друг. Разговаряхме много, пеехме, слушахме музика и вицове, шегувахме се, свирехме и пеехме. Размишлявахме за повелики неща, а не само за нас самите и за тази партийна ГДР. Не определяхме ценността на живота чрез сравняване на цените. Имах – предвид
всичко това – щастлив живот. Дори зад Стената“ (с. 220).
Оказва се, че „кучето“ ГДР не е черно, нито бяло, нито дори далматинец – според Гизи „…има толкова различни начини на поведение,
обусловени от различни позиции, които са заемали хората в ГДР. Имаше
хора, които трябваше да отговарят за много неща, имаше други, които
заставаха против, имаше много „митлойфер“, имаше някои, които казваха ту не, ту да и се стараеха да уравновесяват нагаждане и характер –
едно разнообразие от поведения, каквото навярно е имало и има винаги
и навсякъде“ (с. 242). Не случайно в разказите на тримата се появяват
образите на различни хора на духа – най-вече интелектуалци, хора на
изкуството (писатели, поети, актьори, музиканти) и теолози – с фундаментални изживявания и максими, споменават се творби, написани като
хроники за мрачни времена, предупредителни послания за бъдещето и
изповеди за силата на съществуването въпреки обстоятелствата. Този
пъстър паноптикум на живота е най-доброто доказателство за несъстоятелността на обрисуването на миналото само в черни или само в бели
краски.
Що се отнася до дискусионната култура, тонът на общуването
между Гизи и Шорлемер би могъл да стимулира „играчите“ в българското публично пространство да се опитат да надмогнат обичайната агресивна реторика, принизяваща не само техните опоненти, но и тях самите. Опити, за които ние, като тяхна аудитория (респ. електорат) бихме им
били благодарни.
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СТРАХ И ПРИЯТЕЛСТВО В ОБРАЗА
НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ
Илина Начева

FEAR AND FRIENDSHIP IN THE IMAGE
OF REFUGEES AND MIGRANTS IN BULGARIA
Ilina Nacheva
Abstract. The paper offers an overview of data from recent opinion polls as well
as the dominant motives and fears identified in the research on the image of refugees
and migrants in Bulgaria from the last decade. The generic topics that provoke concern
and negative emotions are compared with the motivation of candidate volunteers in the
registration and reception centers of the State Agency for Refugees in 2016 who applied
to work with people who seek protection. A total of 36 authentic texts by candidates for
the position who indicated as their mother tongue Bulgarian have been analyzed. Their
motifs are subjected to a thematic analysis in order to see how the predominant objects
of fear in Bulgarian society are reflected in the perceptions and views of this specific,
supposedly highly positive group.
Key words: refugees, migrants, cultural differences, fear, friendship

Контекстът
През последните години европейският континент се превръща в
притегателна точка за големи групи хора – бежанци, лица, търсещи убежище по различни причини, както и за икономически мигранти. Все появен става проблемът с ясното разграничаване между отделните групи
и техните водещи мотиви за миграция, както и с факта, че в резултат
на смесването между групите формирането на консистентни нагласи
и очаквания спрямо поведението на новодошлите е проблематично за
местното население в приемащите държави. Това дава преки отражения
върху политическия, медийния и икономическия живот на континента.
Българската държава също е част от процеса, тъй като се намира
на една от основните пътни артерии за мигранти в Европа – така наре301
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чения „Балкански маршрут“. Според официални данни на Държавната
агенция за бежанците (ДАБ) след 2012 г. има значителен ръст в броя на
лицата, търсещи закрила у нас (срв. Графика 1). За периода 01. 01. 2015 г.
– 31. 12. 2016 г. общият брой подадени заявления е най-висок. Според
същия източник през 2016 г. водещите пет страни на произход са Афганистан (8 827), Ирак (5 348), Сирия (2 639), Пакистан (1 790) и Иран
(451). През първите месеци на 2017 г. изглежда продължават тенденциите от предходния период, макар съпоставянето на данни и изграждането
на прогностични сценарии да е доста условно поради комплексните политически фактори, които влияят върху миграционният поток, както и
поради естествените сезонни диспропорции в движението на хора през
границите.
Графика 1: Брой лица, потърсили закрила
в периода 01.01.1993 – 31.12.2016 г. (Източник: ДАБ)

Въпреки това, в сравнение с положението в други държави на Балканите (особено южните съседи), броят на пристигащите лица не е сред
най-високите. Друг съществен аспект е, че огромният дял мигранти възприемат България като транзитна зона към други страни от ЕС и нямат
нагласа за трайно установяване на територията на страната. Индикации
за това са голямата бройка на лицата, които напускат центровете за настаняване още преди да завърши процедурата им по придобиване на статут, както и сравнително слабият интерес към програмите за интеграция
и неправителствените кампании за социално включване. Обясненията
могат да се търсят в непривлекателното икономическо състояние на държавата, която отстъпва по множество ключови показатели на другите
членки на Евросъюза, а и в сравнително ниската готовност за приема-
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не, която може да се разчете ясно както на институционално1, така и на
междуличностно ниво.
В случая не би било коректно да се говори за масови прояви на
враждебност или омраза към мигрантите в обществото, а по-скоро за
дистанция и предпазливост (които не са ново явление, както се вижда
по-долу от обзора на изследванията в областта през изминалото десетилетие), както и за амбивалентнтост по отношение на мненията и нагласите към новопристигащите групи хора. Броят подадени заявления към
Държавната агенция за бежанците, както и данните за основните страни
на произход показват, че в настоящата ситуация България приема групи
от потенциални имигранти и бежанци, които са различни по размер и
характеристики в сравнение с наблюдаваните в предходни години. Важно е обстоятелството, че тези хора са носители на езици, култури и традиции, които не са споделяни от преобладаващото местно население. В
същото време темата присъства отчетливо в локални и в международни
медии, а все по-акцентирано е застъпена и в политическите предизборни
кампании от последните години. Всичко това води до поляризация на
общественото мнение и предизвиква съществена динамика в нагласите
спрямо новодошлите.
Изследванията от последното десетилетие по въпроса за обществените нагласи в България спрямо бежанци и имигранти показват разнородна и динамична картина. Позовавайки се на социологически проучвания, Т. Коцева обобщава, че „най-комфортно в България се чувстват
европейците и руснаците, далеч по-висока степен на дискомфортност
усещат арабите и турците, а бежанците се възприемат като най-дискриминирани от българите“ (Kotseva 2010: 173). От позицията на приемаща
страна българското общество демонстрира различия в отношението си
спрямо „новодошлите“, като основен критерий за това се оказва произходът им и свързаните с него представи и очаквания.
Същата теза намира потвърждение и в проучване на А. Пампоров
върху социалните дистанции спрямо 24 етнически и национални общ1 Тук се визират както ясните послания, които централните и местните власти отправят чрез строежа на масивни гранични съоръжения и чрез специфични административни практики, така и официалните позиции на други институции, включително
и от страна на водещото вероизповедание в България. В свое извънредно обръщение
от 25.09.2015 г., потвърдено отново на 26.11.2016 г., Светият синод на Българската православна църква изразява недвусмислено мнение по темата: „нашето правителство в
никакъв случай не трябва да допуска в страната ни повече бежанци“ <http://www.bgpatriarshia.bg/news.php?id=184530>..
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ности. Проучването обхваща и т. нар. „нови малцинства“, формирани от
интензивните имиграционни процеси след 1989 г., както и имигранти,
които са „широко разпространени в ЕС“, включително араби и кюрди.
Готовността за изграждане на приятелство е измервана чрез склонността
за допускането на другия у дома. Резултатите показват, че дистанцията
спрямо кюрдите е най-голяма (едва 22,8% са положителните отговори), а
арабите – макар и с малко по-висок процент – също попадат в групата на
най-малко желаните (27,5%) (срв. Pamporov 2009: 32, фиг. 7). Същата тенденция потвърждават и нагласите в България за прием на представители
от етнически и национални малцинства като „непосредствени съседи“,
както и трудовите и образователните дистанции.
По-нови изследвания върху социалните дистанции свидетелстват,
че нагласите спрямо имигрантите са зависими и от начина, по който се
преживява собствената (национална и етническа) идентичност (вж. по
въпроса Zografova 2016; Hristova et al. 2016), но са свързани и с фактори
като произход на етноса или мигранстката общност. Анализирайки данни от Европейското социално изследване от 2012 г., Й. Зографова посочва: „Резултатите са красноречиви: българите приемат значимо по-добре
чужденци от същата раса или етнос, в сравнение с такива от различна
раса или етнос…, както и в сравнение с имигранти, идващи от страни,
по-бедни извън Европа“ (Zografova 2016: 139).
Чувството за сходство или отдалеченост спрямо представителите на дадена общност, както и склонността за изграждане на социални
връзки с тях имат пряко отношение към представите и очакванията,
които са свързани с хората от съответните общности. До голяма степен
образът на „различните“ групи, който е най-разпространен и устойчив
в обществото, влияе и върху нагласите на индивидуално ниво. В този
смисъл интерес представлява семантичният пълнеж на доминиращите
стереотипи за етническите и националните общности, към които спадат значими групи от мигранти към момента. В изследването си върху социални стереотипи А. Пампоров работи по метода на свободните
асоциации, като характеристиките с най-висока честота са групирани в
семантични линии. От тях две групи имат пряко отношение към настоящата тема: араби и кюрди. Прави впечатление цялостното негативно
звучене на водещите асоциации, както и наличието на повторения в етикетирането – фанатици, терористи. А. Пампоров проучва и нагласата
за прием на бежанци като непосредствени съседи. В анализа на резултатите посочва, че „изключително ниските нива на категорично съгласие
общинските и държавните власти да осигуряват жилище на бежанците в
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близост до дома на анкетираните са сигурен индикатор за високото ниво
на предразсъдъци по отношение на бежанците и уязвимите групи като
цяло“. Авторът говори също за „съществуването на силни религиозни
предразсъдъци към мюсюлманските общности и расови предразсъдъци
към негрите“ (Pamporov 2009: 78).

Актуалните страхове
Темата за страховете и амбивалентността спрямо „различните“
групи се проявява по естествен път в проучванията на обществените
нагласи през последното десетилетие. Макар резултатите от отделните
проучвания да не са напълно съпоставими поради значими разлики в
използваните изследователски методи, езиковите формулировки и подходите при анализа на данните, представеният обзор очертава редица
интересни тенденции. Национално представително проучване, изготвено по поръчка на ДАБ от агенция „АФИС“ през 2008 г., включва анкетно допитване за нагласи в съчетание с провеждане на две фокус групи,
рекрутирани в квартал „Овча купел“ в София (квартал, в който се намира един от регистрационно-приемателните центрове на Държавната
агенция за бежанците). Докладът от проучването обобщава: „…като
цяло много голяма част от българите не са запознати с проблемите на
бежанците у нас, което се дължи на рядката комуникация с тази група
хора и общото ниско равнище на информираност по въпроси, които касаят бежанците в България. Дори тези, които живеят в квартала, в който
се намира едно от средищата на бежанци в България, генерират своите
оценки и нагласи най-вече от слухове и разкази, а не от лични впечатления… въпреки съществуващите предразсъдъци, свързани основно с религия, образование и здраве, съществува умерено положителна нагласа
към хората с бежански статут у нас и населението в България е склонно
да подкрепя изпадналите в беда и търсещите закрила в нашата страна“
(Doklad 2008: 1).
Проучването във фокус групите извежда като характерни черти,
които отличават бежанците от останалите категории пристигащи в страната, „незнанието на български език, предпочитание за придвижване на
групи, различни етнос, обичаи и култура, видни в облеклото, поведението и пр.“. Сред положителните характеристики са изброени „състрадание, сплотеност, взаимопомощ, хора, от които не може да се очаква нищо
лошо“, а като отрицателни асоциации изпъкват „мизерия, безпомощност
и уплаха“. В същото проучване се казва, че профилът на бежанеца в Бъл-
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гария е обрисуван като „човек на възраст между 30 и 40 години, без особени умения или квалификация, със силни религиозни убеждения“. На
няколко пъти е изразено мнението, че „част от бежанците имат криминално минало в своята страна“.
Въпреки ясните индикации за сравнително ниска информираност
по темата анкетното допитване от 2008 г. дава сравнително позитивни
сигнали за обществените нагласи: „73% от анкетираните са на мнението,
че трябва да се помага на всички хора, изпаднали в беда. 19% не могат
да формират точно мнение, а 8% са против. 57% мислят, че трябва да се
разбият бариерите в общуването с бежанците, докато 30% имат доводи
за и доводи против. Половината запитани подкрепят становището, че
не трябва да се осигурява работа на бежанците, за която кандидатстват
българи. 21% обаче не са на това мнение. Повече от половината анкетирани са на мнението, че всички бежанци са всъщност икономически
имигранти, а едва 17% се разграничават от тази теза. 48% подкрепят идеята за доброволци, които да помагат на бежанците да излязат от изолация. 52% се обявяват за идеята, че самите бежанци трябва да преодолеят
себе си и своите предразсъдъци и да не се разграничават от българите, за
да заживеят пълноценно в държавата приемник“ (Doklad 2008: 3).
Страховете, породени от усещането за изострена конкуренция на
трудовия пазар, се потвърждават и в публикация на Т. Коцева. Според
нея данните от Европейското изследване на ценностите показват, че
българите се страхуват най-вече от вероятността имигрантите „да отнемат работни места“ (Kotseva 2010: 171). Други страхове са свързани с
потенциално увеличаване на престъпността и криминогенността, както
и с очакването, че новодошлите ще „са в тежест на социалната система“.
Авторката посочва, че тези опасения се споделят в по-голяма степен от
младите хора и хората в активна възраст в сравнение с възрастните, както и от мъжете в сравнение с жените. Най-малки са страховете на българите по отношение на това, че имигрантите подронват културния живот
на страната. Съответно най-толерантни са нагласите към възможността
имигрантите да поддържат своите обичаи и традиции.
Като цяло изследванията на обществените нагласи показват интересна динамика: първоначално водеща позиция заемат икономическите
страхове, но в последствие те отстъпват мястото си на опасения от друг
характер. В изследване на „Алфа Рисърч“, изготвено за Върховния комисариат за бежанците към ООН от 2012 г., се посочва, че лицата, живеещи
в близост до регистрационно-приемателен център на ДАБ „не се чувстват притеснени за сигурността си и не се страхуват от хората в „лагерите“
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(Report 2012: 9). В друго проучване на същата агенция, проведено през
октомври 2013 г., се казва, че най-сериозните притеснения на обществото от притока на бежанци са в направления, които са „пряка отговорност
на държавата“: 78% се страхуват, че бежанците ще погълнат прекалено
много финансови средства; над 60% се опасяват от рискове за здравето и
увеличаване на престъпността в районите, където живеят бежанци; 59%
виждат опасност за националната сигурност; на по-заден план остават
подхранваните от националистите тези за риск от тероризъм (48%) и за
заемане на работни места на пазара на труда (45%) (вж. Izsledvane 2013).
Тези тенденции обаче се променят много бързо в последните месеци на 2013 г., когато и темата за увеличаващия се миграционен натиск
става истински актуална. В доклад до Върховния комисариат за бежанците към ООН отношението към бежанците се определя като „противоречиво“. Като повод за най-разпространени страхове се посочва обстоятелството, че „намеренията на бежанци, които идват в България без
документи, не са ясни“ (Report 2013: 12). С притеснението, че бежанците
представляват „сериозна заплаха за националната сигурност“, са били
категорично съгласни 49% от запитаните. В доклада се посочва също, че
медийното отразяване на инциденти в София е довело до склонността
жителите на столицата да изразяват по-интензивно страхове относно
сигурността си. Друго интересно наблюдение е, че негативните нагласи
са смекчени при лица, които са имали пряк личен досег с имигранти и
бежанци.
Темата за безопасността на индивидуално ниво изпъква силно в
коментираното проучване. Авторите посочват, че основните страхове,
свързани с възможността от заселване на бежанци в непосредствена близост, се съотнасят най-вече с личната сигурност и със здравни рискове:
„Преобладаващото мнозинство – 72% – признава, че се бои от възможността бежанци да извършат престъпление срещу тях или семействата
им. Вторият най-голям страх – за 68% – е, че бежанците могат да донесат
болести“ (Report 2013: 14). Опасенията относно културните и религиозните различия, както и във връзка с възможността новодошлите да отнемат работни места, според доклада са налични (40-33%), но „по-малко
притеснителни“. Любопитно е, че въпросните опасения са по-често срещани в столицата в сравнение с по-малките населени места.
Тенденцията темата за сигурността да изпъква на преден план в нагласите спрямо бежанците и мигрантите е съпроводена с допълнителен
нюанс. В по-новите изследвания изглежда страхът за сигурността на национално (дори европейско) ниво придобива по-голяма тежест в срав-
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нение със страха за личната безопасност. Л. Кючуков публикува резултати от представително национално проучване на обществените нагласи
спрямо бежанците, проведено от „Сова Харис“ по заявка на Института
за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“.
В изследването се посочва: „Като най-важен обобщен извод от проучването може да се каже, че българското общество е натоварено с редица
страхове спрямо бежанците, но за огромното болшинство от българското население (с изключение на 5%) тези страхове не са преминали в омраза към чужденците и не носят идеологическата тежест на ксенофобията“. Въпреки това според данните „близо 47% от хората смятат, че ЕС не
трябва да помага на бежанците, търсещи убежище на територията му“.
Като най-често изтъквани доводи се отчитат следните: заедно с бежанците в Европа влизат терористи; България е бедна държава и не може
да отдели средства за бежанците (около 78% от пълнолетните жители
на страната смятат, че бежанците ще бъдат в тежест на икономиката на
страната, а противоположното мнение се споделя от около 3% от хората,
според които бежанците биха могли да помогнат за развитието на икономиката ни); бежанците са опасни и представляват заплаха за националната сигурност; бежанците представляват заплаха за икономиката на
ЕС; бежанците нямат място в Европа, а би трябвало да търсят убежище
в най-близката мирна държава в своя регион; бежанците са хора с друг
манталитет, друга религия и голяма част от тях не биха могли да възприемат европейските ценности и модели на поведение, не биха могли да
се интегрират в европейската общност; нараства опасността от разпространение на ислямизъм в Европа (Kyutchukov 2016: 5).2
Прегледът на проучванията върху социалните нагласи откроява
устойчивото присъствие на няколко основни теми, които консолидират
страховете на приемащата страна. Макар да се наблюдава известна
динамика (с времето едни страхове се засилват за сметка на други), като
повтарящи се могат да се откроят следните мотиви:
2 Показателно

в този аспект е и обстоятелството, че в доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) от 2014 г. изрично се посочва: „Расисткото и нетолерантно слово на омразата в политическия дискурс се увеличава; сега
основният му прицел са бежанците. В медиите и в rнтернет проявите на расизъм и
ксенофобия срещу чужденци, турци и мюсюлмани са често срещани; същото е валидно
и за обидния език, когато се говори за ромите“ (Doklad 2014: 9). Във връзка с това ЕКРН
„настоятелно препоръчва на българските власти да организират спешно кампания за
повишаване на осведомеността, която да популяризира положителния образ на и толерантността по отношение на лица, търсещи убежище и бежанци, и да гарантира, че
обществеността разбира необходимостта от международна закрила“ (Doklad 2014: 21).
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• Страхове, свързани със сигурността на национално (и европейско) ниво.
• Страхове, свързани с личната сигурност.
• Страхове, че страната не разполага с достатъчно икономически
ресурси, за да се справи със ситуацията.
• Страхове от повишаване на конкуренцията на трудовия пазар.
• Страхове от потенциално навлизане/разпространение на болести.
• Страхове от културните различия.
• Страхове от религиозните различия.

Мотивацията на доброволци,
работещи с бежанци и мигранти
Откроените в предходния раздел популярни страхове са съпоставени с мотивацията на кандидати за позицията доброволец в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците
към проект „Бежанци“ на СиВиЕс България и „Каритас“ София. Проектът предлага образователна помощ и широк спектър от активности за
деца и възрастни, настанени в регистрационно-приемателни центрове.
Според организаторите от създаването му през 2011 г. насам над 200 доброволци са участвали в програмата3.
Като част от процедурата за подбор на доброволци в проекта от
кандидатите се изисква писмено да изложат своята мотивация в предварително изготвен формуляр, след което се провеждат индивидуални интервюта. Самата мисия на проекта предполага той да привлича личности
с преобладаващо позитивна нагласа спрямо бежанци и мигранти, както
и хора с готовност да демонстрират помагащо поведение към представители на тези групи.
Общо 36 автентични текста от мотивацията на лица, кандидатствали за позицията „доброволец“ в кампании от 2016 г. и посочили като майчин език български, за целите на настоящото изследване са подложени
на тематичен анализ. Основният интерес е да се види как преобладаващите в българското общество обекти на страх са отразени в представите
и вижданията на тази специфична, предполагаемо силно позитивно на3 Изказвам

благодарност към екипа на проект „Бежанци“ за предоставената изследователска възможност. Анализирани са текстовете от мотивационните писма на кандидатите за позицията „доброволец“ в кампании от януари и юни 2016 г., като личните
данни на кандидатите са предварително отстранени.
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строена група. Сред кандидатите преобладават млади хора със свободни
професии. Прави впечатление високият им образователен статус.
Анализът има за цел да илюстрира идеите и гледните точки, описани в мотивацията на кандидат-доброволците, спрямо основните обекти
на страх, откроени в проучванията на общественото мнение.
Някои от темите – например за заемането на работни места, за религиозните различия и за пренасянето на заболявания – не се срещат
като директно обособени в конкретната извадка от текстове. В същото
време други мотиви – за културните различия например – кандидатите
оценяват като много атрактивни в доброволческата работа. Трета група
мотиви – сред които идеите за сигурността на обществено ниво и за безопасността на ниво индивид – са разглеждани от кандидат-доброволците
от специфичен ъгъл и са разбирани от тях по начин, много по-различен
в сравнение с мненията, представени в изследванията на обществените
нагласи.
Темата за националната и европейската сигурност присъства в
мотивацията на доброволците, но тук идеята, че бежанците и мигрантите представляват директна „заплаха“ е заместена от по-умереното разбиране, че те са значим фактор в бъдещото развитие на континента. Подобни коментари се срещат при една четвърт от кандидатите. Пример в
тази насока е извадка от автентичен текст на кандидат-доброволец: „…
настоящата бежанска вълна има потенциала да се превърне в един от
решаващите фактори за бъдещото развитие на Европа. Това, което
правим днес, ще има сериозни последици утре. В известен смисъл историята на континента и страната ни се пише в момента и аз бих искал
да взема пряко участие в това именно като помогна на мигрантите да
се ориентират и впишат тук“ (студент в магистърска програма Политическа социология).
Като особено силен мотив се откроява личното несъгласие с доминиращите нагласи към бежанците и с публичния образ, приравняващ
ги със заплаха, което поражда желание за противодействие4. Тази идея е
част от по-комплексен стремеж на доброволците да се превърнат в агенти на социална промяна в противовес на стигмата. Примери могат да се
видят в текстове на кандидати от 2016 г.: „Напоследък в медийното пространство, а и не само – у гражданите, се забелязва неприязън към бежанците, нещо, с което аз не съм съгласна. Смятам, че всеки има право на
4 Подробно

този мотив е разгледан в предходни изследвания (вж. Nacheva 2016).
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хубав живот и най-вече на шанса да го получи“ (студентка, специалност
Връзки с обществеността); „не ми харесва образът на бежанците, който
се създава у европейците – смятам, че е изкривен и искам да допринеса за
отхвърлянето му“ (студентка, специалност Международни отношения).
Практически никъде в текстовете не се срещат опасения за персоналната безопасност на кандидатите. Темата за сигурността на личностно ниво е засегната изцяло във връзка със самите бежанци/мигранти. От една страна, поставя се акцент върху заплахите, които са ги
принудили да предприемат миграция (т. е. те са разглеждани изцяло като
група в риск); от друга страна, отделни кандидат-доброволци говорят за
необходимост от гарантиране на сигурността на мигрантите в приемащите държави. Например: „Темата с бежанците е много гореща и предизвиква доста спорове и разнопосочни мнения. Моето отношение е, че
от каквото и да бягат тези хора (война, бедност или друго), заслужават
възможност да изградят нов, по-добър живот. Никой не преминава през
това, през което минават те да стигнат дотук, ако си тръгва от дори
поносими условия на живот. Ако можем да им помогнем да се почувстват по-сигурни и приети, да се интегрират и да рестартират живота
си – нека го направим. Аз искам да участвам в това“ (човешки ресурси,
на свободна практика).
Някои кандидати посочват като част от мотивацията си, че живеят в близост до центрове на ДАБ и имат наблюдения върху настанените
там. Други споделят, че искат да участват в програмата, за да придобият
„лични впечатления“. И в двата случая изглежда отсъстват притеснения,
свързани с личната безопасност.
По отношение на ресурсите на страната за справяне със ситуацията кандидат-доброволците очевидно също споделят притеснението
и част от тях виждат в работата си по проекта възможност да подкрепят
държавата: „с оглед на тежката ситуация около приема и интеграцията
на бежанците в страната исках да вложа усилия в нещо, което би било
полезно в тази насока“ (магистър по Международно право, доброволец
в проекти зад граница); „имам желание да бъда полезна на обществото“
(магистър по специалност Право, стажант в новинарско радио); „усещам
някакво чувство за отговорност към ситуацията в България“ (ученик)
и пр.
Не така обаче стоят нещата, когато кандидат-доброволците разсъждават по същата тема на ниво индивид (т.е. когато съпоставят собственото си икономическо положение с това на хората в центровете на
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ДАБ): „Защото живея комфортно, но виждам ефектите от хуманитарната криза всеки ден. Мисля, че имам морален дълг да помогна с каквото
мога“ (програмист на свободна практика). Като цяло силен акцент се поставя върху факта, че бежанците и мигрантите са тези, които изпитват
остри икономически (и други) затруднения: „Случващото се в България
в момента за мен не е „бежанска криза“. Това е термин на медии и популисти, на наплашени и незапознати хора. Ние сами си създаваме криза,
а истината е, че бежанците са в криза. Те са нуждаещите се, низвергнатите, недолюбваните. От месец и половина търся нова възможност
да се включа пряко и да помогна на бежанците с каквото мога… дрехи,
владеене на език, усмивка и доброта“ (маркетингов асистент).
Присъствието на темата за културните различия е може би найинтересният щрих в съпоставката спрямо изследванията на общественото мнение. В мотивацията на кандидатите за доброволци един от
основните поводи за страх в обществото се оказва всъщност сред водещите привлекателни фактори. Културните специфики и различия са
обект на любопитство и интерес, представени са като позитивен източник на нов социален опит. По-голямата част от текстовете открояват като мотивираща възможността за общуване и за опознаване на
различна култура (в някои случаи се конкретизират дадени видове нов
опит – овладяване/усъвършенстване на чужд език, изучаване на чужди
традиции и пр.), например: „Не на последно място – изпитвам искрено
любопитство и интерес към културата, която носят бежанците. Бих
искала да науча игрите, които играят, и думите, с които назовават
света, защото ученето винаги е двустранен процес“ (студентка в специалност Международни отношения, работи на свободна практика в
частния сектор); „Възможност за практика на персийски“ (студентка
в магистърска програма Иранистика); …обичам достъпа и контакта
до чужденци и други култури и бих се радвала да допринеса с нещо за
подобряването на живота на хората там и за тяхното интегриране,
имайки предвид трудното положение, в което се намират. Имам приятели, които са сирийци и иранци, и също така следя обстановката по
света и желая да постигна някаква промяна към по-добро“ (оператор
по обслужване на клиенти).
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Основни изводи
Като цяло в мотивацията на кандидатите за работа като доброволци в центровете на Държавната агенция за бежанците доминиращите
обществени страхове по отношение на бежанците и мигрантите или напълно отсъстват, или са представени по много специфичен (дори позитивиран) начин. Това може да се обясни, от една страна, с тенденцията
нагласите и очакванията да се различават значимо на социално ниво и на
ниво индивид. Т.е. една и съща тема може да бъде разглеждана като заплаха или проблем на едното равнище и като позитивен фактор или мотиватор на другото. Това обяснение донякъде кореспондира с изводи от
изследване върху стереотипи, предразсъдъци и модерен расизъм спрямо бежанци на З. Ганева, която обобщава: „Резултатите от проведеното
изследване показват, че има статистически значимо различие между двата изследвани контекста, личностен и общностен, като във втория предразсъдъците и изпитваният модерен расизъм от изследваните българи
към бежанците са по-силно изразени в сравнение с първия контекст“
(Ganeva 2014b: 19).
Втората линия на обяснение е свързана с факта, че в случая анализираните текстове са дело на много специфична извадка – лица, които
са готови проактивно и безвъзмездно да демонстрират помагащо поведение спрямо бежанци и мигранти. Тази група предполагаемо има попозитивни нагласи в сравнение със „средните“ за страната и е възможно
да демонстрира по-висока готовност за натрупване на нов опит. В много
отношения нагласите на такъв тип специфични групи са интересни от
изследователска гледна точка, защото именно в тяхното съдържание на
дълбинно ниво могат да бъдат търсени обяснения за различни прояви на
неконформистко поведение.
Не на последно място следва да се отбележи, че негативните нагласи и страховете принципно заемат приоритетно място в социалните
изследвания в сравнение с теми като позитивни нагласи и помагащо поведение. В свой обзор по темата З. Ганева посочва: „Като цяло в социалнопсихологическата теория по-слабо са изучени позитивните нагласи
между групите. В нея се поставя акцент на идеята, че негативните нагласи са обичайни и неизбежни в отношенията между групите поради
общата тенденция хората да предпочитат членове на собствената група
като смятат, че другите групи заемат по-ниска позиция в социалната йерархия в сравнение с нея“ (Ganeva 2014а: 40). От тази гледна точка причините за дистанциране спрямо бежанците и мигрантите вероятно са
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по-лесно видими и по-често репродуцирани на ниво медии, обществени
анализи или наука в сравнение с поводите за „сприятеляване“ с тези групи на лично ниво. В същото време търсенето (доколкото е необходимо)
на ефективни механизми и реална социална основа за интеграция би
могло да бъде подкрепено по-скоро от анализи на позитивните примери
и разбирането на мотивите, които лежат зад убеждения и поведения, насочени към контакт с общностите, възприемани като „различни“.
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МЕДИЙНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НА БЕЖАНСКАТА КРИЗА
Миглена Данчева

MEDIA INTERPRETATIONS
OF THE REFUGEE CRISIS
Miglena Dancheva
Abstract: The paper analyses the presentation of the European migrant crisis in the
Bulgarian media. The research is conducted on the basis of a large volume of mostly online news published after October 2015 and before February 2017. The number of refugees
across the globe is disturbingly high and is expected to continue to rise in the foreseeable
future. Awareness about the developing crisis has become enormously important but
the preoccupation with numbers worldwide has, too often, ignored each refugee as an
individual. As a result, journalistic objectivity and the neutral perspective have become
a challenge. The media often take advantage of this uncertainty and create a crisis
mentality in which the migrants are portrayed as the “enemies at the gate“ who are constantly advancing like a wave and attempting to invade the countries they have reached.
This research addresses the journalism ethics by examining the effects of common media
portrayals of refugees in Bulgaria in terms of demonisation, xenophobia, dehumanization
and hyperrepresentation of criminal and worrisome events and their effect on public
opinion.
Key words: media, journalistics, news, migrants, refugee crisis

Откакто светът съществува, в определени етапи, почти винаги заради разпределяне на власт и на богатства, хора от различни региони се
оказват в ролята на бежанци. Както констатират изследователи на проблема, големите миграционни вълни редовно са смятани за нашествие,
носят силен отрицателен заряд и „все още предизвикват дисбаланс в обществото, било то и глобално“ (Encheva 2014: 92). В момента Европа е
обект на най-големия бежански поток след Втората световна война. Войната в Сирия е причина хората, прогонени от своите домове, да тръгнат
към непознати земи в търсене на убежище, за да спасят своя живот и
живота на семействата си. Този социален факт днес, в зависимост от това
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как е представен в медиите, може да предизвика различни тълкувания:
той може да бъде посрещнат с толерантност и съпричастност, но и с ксенофобска подозрителност и страх от хората, които трябва да посрещнат
и да приемат мигрантите (вж. Nacheva 2016). И съответно, основно чрез
медийното посредничество и в незначителен мащаб от личен опит, приемащите ще схващат новите си съжители като потенциални непознати
приятели или като познати врагове.
Преобладава мнението, че решението на проблема с бежанците
трябва да е общо за всички страни в рамките на ЕС. България е външна
граница и затова е максимално заинтересована от възприемане на единен европейски подход в търсенето на оптимално решение за контролиране на проблема. Но заради комплексността на този проблем е много
трудно да се достигне до солидарно решение без обща политика в Европа. Липсата на консенсус и обединение във вземането на решения, възползването от ситуацията с бежанците за вътрешнополитически и други
цели може да доведе само до задълбочаване и удължаване на периода на
кризата, до усложняване на световните отношения във всякакъв аспект.
Мнозинa виждат в залялата Европа бежанска вълна пореден опит
да се създаде „евроислям“. При това логично следва въпросът дали ислямът трябва да се европеизира, или Европа да се ислямизира. Заради
сблъсъка на геополитически интереси и активната медийна пропаганда
част от съобщенията, свързани с бежанците, остават непотвърдени. Информацията много пъти е противоречива, неотговаряща на една единствена истина, което е разбираемо, но все пак задачата на информационните медии е внимателно да проучват и да представят реалността, мотивирано да подбират и оформят посланията си, особено ако са свързани
с хипотетични елементи. Средствата за масова информация имат и образователна функция и не бива да си позволяват да разработват темата
тенденциозно, защото необективното негативно интерпретиране може
да създаде опасно напрежение в обществото.
В търсенето на причините, които водят до неудовлетворителното
журналистическо представяне на обстоятелствата около мигрантската
криза, в хода на изследването са проучени и анализирани много новинарски публикации, както и мнения на различни професионалисти. От
изследваните материали в българските медии се поражда неприятното
впечатление, че много от журналистите просто не са добре подготвени
за адекватно представяне и оценяване на бежанската криза. Преобладават коментари върху преводи от чужди новинарски източници и от БТА,
но и в самата БТА също има позовавания не само на свои източници на
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информация (собствени кореспонденти, специални пратеници и др.), но
и на чуждестранни. Често се прибягва до сензационни заглавия и до позоваване върху изказвания на различни авторитетни личности, не всички от които обаче са със специализирана компетентност по отношение
на бежанската ситуация. Има и много новинарски сайтове, като blitz.bg,
webnovinar.com, skandalno.net и др., които буквално репродуцират, дословно копират новина от друг сайт, без дори да го посочват като първичен информационен източник. Всъщност чрез тази нова „копи/пейст“
журналистика и чрез обичайното вече дублиране на онлайн и хартиено
издание на отделни медии (например „24 часа“, „168 часа“, „Труд“, „Монитор“ и мн. др.) се „легитимира“ истината за съответно събитие или
процес (Velikova 2014: 24-25).
От друга страна, в изследвания корпус от 100 журналистически публикации по темата, събирани на случаен принцип в периода октомври 2015
– февруари 2017, определено преобладават негативните новини1. Използва се враждебна реч, разчита се на утвърдени стереотипи, предразсъдъци, внушения и спекулации, на хиперрепрезентация на отделни мотиви,
на манипулиране, на ксенофобски и други отрицателни нагласи. Най-общо казано, триумфират пристрастието и субективността. Чрез подбрани
цитати от други (елитарни, експертни или просто популярни) източници
журналистите донякъде демонстрират опит за безпристрастност, но ако
пасажите в кавички са еднотипни или единични, те лесно могат да породят
тъкмо обратния ефект. Най-често се цитира само един източник, например
интервюиран е един човек, а за представянето на добросъвестно конструирана, справедлива, правдоподобна и обективна картина са необходими
много и различни гледни точки, които да огледат историята от всички достъпни страни, необходима е и прозрачност2. Реципиентите би трябвало да
могат сами да си изградят мнение на базата на цялостната информация, без
да бъдат манипулирани и провокирани да достигнат до еднотипен масов
извод. Обаче фокусът на новините често се отклонява чрез спекулативно
заглавие, непотвърден вербален текст или визуален материал.
Отбелязваната от много познавачи на въпроса всеобща криза в журналистическата професия се отразява както върху представянето на бежанската криза, така и върху възприятията на аудиторията. При проучва1 За

разпределението на новинарските съдържания по тенденции и за процентните
съотношения с оглед на темите на анализираните публикации вж. съответно Таблица 2 и
Таблица 3 за данни от извадката по отношение на наблюдаваните новинарски уебсайтове.
2 Срв. показателното заглавие на Д. Уайнбъргър от 2009 г. „Transparency is the new
objectivity“ (Прозрачността е новата обективност) (по Velikova 2014: 32).
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не върху онлайн медии Г. Куцева например стига до следното заключение:
„Българските онлайн медии обаче се провалиха в нейното адекватно отразяване и в предоставянето на балансирана информация. Причините се
крият както в тягата към сензацията, езика на популизма и омразата, в нарушаването на основни етични принципи, така също и в цялостната липса
на ресурси и професионализъм“ (Kutseva 2016: 49). Превес взема враждебната реч, която оформя негативното отношение на обществото, насажда
страх от непознатата ситуация и непознатите хора, от различната народност, култура и религия. Създават се предпоставки за беззаконие, за изявяване на криворазбран „патриотизъм“, който не е в хармония с хуманизма.
Загнездва се усещане за заплаха, което преминава в устойчиво чувство и
после в постоянен страх. Изказаното от О. Спасов мнение потвърждава
още веднъж щрихираната картина: „Засилената употреба на език на омраза
в медиите се превърна в един от ключовите маркери за тази изключителна поляризация и отвори пространство за широко тиражиране на крайни
възгледи, близки до расизма и ксенофобията“ (Spasov 2016: 4-20).
Според Е. Енчева „Сирийците са известни с толерантност и верска
търпимост…, а България беше определяна като пазител на етническия
мир на Балканите“. Но с проточилата се дълго бежанска криза и при липсата на изгледи за скорошен край на конфликта, несигурността и бързите
агресивни реакции вземат превес. И „благодарение на политически незрели изказвания и медийни публикации митът за българската толерантност беше разколебан“. За новопоявилата се нетолерантност на българите авторката пояснява, че се дължи на бежанската вълна и свързаните с
нея проблеми, подсилени от политици и медии, но и от безпомощността
на институциите да се справят със ситуацията. Прибавят се, разбира се,
пристрастията и предразсъдъците. Защото дори и при отсъствие на конфликти между представители на различни народи, създаденото трайно
мнение, настроение и нагласа в конкретната етническа, религиозна или
социална общност „благоприятства появата и проявата на липсваща толерантност, нетърпимост и ксенофобия“ (Encheva 2014; вж. и Sokolova 2015).
Медийната репрезентация естествено влияе силно върху решенията и върху ежедневието на хората. Животът през XXI в. е много зависим от технологиите, чрез които новините се оказват „в ръцете“ на всеки
човек. Никой не се ограничава само с вестник, радио и телевизия; използваме смартфони, таблети, компютри, дори часовници с постоянен
достъп до глобалната мрежа. Всичко, което има връзка с интернет, става
източник на новини, а с оглед на визираната ситуация – и на страх и
потенциална враждебност. Не е възможно пълно изолиране от инфор-
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мационния поток. Дори и да съществува битие, в което няма радио, телевизор и интернет устройство, не се ходи на работа, води се своеобразен
отшелнически живот, за случващото се и за опасенията на другите пак
ще се получи информация от продавач в магазин, от дочут разговор на
минувачи, от заглавните страници на провесените по уличните щандове
вестници. Толкова е голямо обсебването от страха да не бъдем залети,
пометени и унищожени от нещо застрашаващо бита ни, че бежанската
криза се оказва една от устойчивите теми в ежедневието ни.
Неслучайно толкова масово се използва метафората бежанска вълна по отношение на множеството хора, нескончаемите опашки и тълпи, които постоянно прииждат, сякаш заливат Европа и не секват, точно
като морски вълни. Вълната идва, блъска се в брега, след нея идва нова
и след нея още. Брегът постепенно се руши, отмива се и бива залят. Така
се описва и сблъсъкът на цивилизациите, на религиите, на разликите
(Huntington 1996). С тези страхове може да се съотнесе и разпространеният метафоричен израз вълна от ксенофобия3. Появява се страх, обзема
хората, след него идва друг, влече след себе си и още някакъв… Тази непрекъснатост плаши, с нея или се свиква, или борбата е вечна – до оцеляване на единия и припознаване на другия като враг. Внезапността и масираността на бежанската вълна са основни фактори, които провокират
враждебността и омразата към чуждите „нашественици“. Това прави
вълната от ксенофобия очаквана и понятна.
В заглавията на анализираните материали думата вълна (например в словосъчетания като бежанска вълна, (е)мигрантска вълна, ксенофобска вълна и др.) и думата криза присъстват забележително често;
многократно в заглавни комплекси се срещат и асоцииращи с тях други
думи като залива, приток, наплив и т. н. Това обобщено е показано в
следната таблица:

Брой

криза

Вълна

асоцииращи думи

останалите заглавия

9

9

10

72

Таблица 1. Брой на използваните ключови думи в заглавията
на извадковите 100 публикации

Друг често използван журналистически похват е и хиперрепрезентацията, т. е. свръхпредставянето под предлог, че съответната тема е
3 Специално

за ксенофобските нагласи у нас и в чужбина във връзка с актуалната
бежанска криза вж. Encheva 2014; Boycheva 2016; Spasov 2016.
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подходяща за водещите новини. Преекспонирането на криминалността,
свързана с бежанците, на самата наличност на бежанци и на количествените стойности на бежанските групи предизвиква предвидим ефект,
който се появява във всякакви подобни случаи: „усещане за несигурност
и непрекъсната застрашеност на личния и социалния живот“. Това на
свой ред „може да доведе до обществено недоверие в специализираните
органи, отговарящи за спокойствието и реда“ (Dobreva 2011: 157). Нежеланите странични ефекти могат същевременно да допринесат за пълното натурализиране на негативния стереотип за бежанците (вж. за тази
принципна възможност Dobreva 2011: 260).
Показателен конкретен пример за хиперпрезентация на мотив от
темата е нашумелият през 2016 г. случай с криворазбрания или неразбрания патриотизъм на разпознаваемите по малко име и прякор криминални герои Динко и Перата. Те, заедно с други „отряди“, доброволно
защитават границите ни, задържайки нелегални мигранти. Убедени са,
че по този начин помагат на граничните власти при изпълняване на задълженията им. Естествено мненията за извършваните от Динко и Перата „граждански арести“ се разделят на „за“ и „против“. Стремежът към
задоволяване на обяснимия (здрав и нездрав) интерес на аудиторията
доведе до забележително медийно спекулиране с дейността и с миналото
на прочулите се деятели. Освен самите арести се тиражират и изказванията на двамата в социалното пространство, пререканията между тях,
интервютата им, мнения на политици, преподаватели и други авторитетни личности относно арестите и главните участници в тях. Започнаха
дебати относно правомерността на използвания от някои медии етикет
„ловци на хора“, защото има и дебати дали бежанците могат да се разглеждат като „хора“, или трябва да се квалифицират просто като нарушители на закона; към това се добавиха дебатите за вината – дали са виновни нелегалните бежанци, защитниците им, самопровъзгласилите се
за защитници на границата, държавата или липсата на държава.
Хронологично историята се развива така:
„Мъж от Ямбол залавя имигранти с голи ръце. Динко Вълев смята, че по границата трябва да има доброволни отряди“ (B/18.02.16);
„Динко от Ямбол събира отряд от доброволци, който да пази границата“ (24/19.02.16); „Онзи Динко какво иска? Да трепе лапетата ли?“
(Dw/01.03.16); „Ловецът на бежанци Динко: Критикуват ме тъпи и
ограничени хора“ (K3/27.03.16); „Гражданският арест със свински опашки – „меко казано незаконен“ (B/11.04.16); „До къде могат да стигнат
гражданските арести на бежанци?“ (G/11.04.16); „Доброволните от-
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ряди по границата изпълняват дълга си, убеден е Божидар Димитров“
(N/11.04.16); „„Алфа Рисърч“: Над 50% от българите одобряват „гражданските арести“ на бежанци“ (K/17.04.16); „ЧЕШКИ ДЕПУТАТИ скочиха да защитават Петър Низамов-ПЕРАТА! Вижте какво направиха!“
(Bn/28.05.16); „На границата с Турция става страшно! Отрядите на
Перата се разхождат въоръжени до зъби, пращат мигрантите в болница“ (P/17.10.16), „Националисти, начело с Перата, готвят погром над бежанци след концерта на Слави Трифонов“ (O/24.10.16).

Само за една дата – 12 април 2016 г. – разнообразието в новините е
следното:
„Отрядите за лов на мигранти са мутренски бригади, обяви Валери
Симеонов“ (D/12.04.16); „Политиците за гражданските арести по границата“ (D/12.04.16); „Перата в ареста за 24 часа, предстои „разпознаване“ / „Граждански арест“ не съществува“, каза Сотир Цацаров“
(Dn/12.04.2016); „Арестуваха Низамов за задържането на нелегалните
мигранти“ (N/12.04.16); „Доброволните отряди идват, когато държавата не може да се защитава, смята Боян Расате“ (N/12.04.16); “Адвокат:
С гражданските арести се извършва престъпление“ (No/12.04.16);
„Гостоприемството ни към мигрантите стигна до BBC / Британската
медия разказва историята как нашенци арестуват чужденци в
Странджа“ (К3/12.04.16); „Определяната като социална утопия Дания
се настройва враждебно към бежанците“ (Md/12.04.16); „“Ловецът“ на
бежанци от Бургас е арестуван, търсят се останалите / Всички такива
опити ще бъдат преследвани от прокуратурата с цялата тежест на
закона“, увери Цацаров“ (Md/12.04.16); „Световни медии: В България доброволчески дружинки унижават мигрантите“ (Dr/12.04.16); „Има задържан за лова на бежанци, Цацаров гневен заради „гражданските арести“
(Dr/12.04.16); „Задържаха Петър Низамов – Перата за незаконния арест
на мигранти“ (O/12.04.16); „Арест и обвинение за доброволческия отряд
на Перата“ (B/12.04.16).

Както се вижда, само от български онлайн новинарски сайтове за
един ден в списъка попадат 14 информации по темата. Според сегашния
архив на www.google.bg в интернет на тази дата има публикувани общо
17 новини на български език, в които се съдържа думата бежанци. От
тях 13 са се фокусирали върху горещата тема за ареста на Перата, което
представлява 76.47 %. Забелязва се, че в новия списък фигурират само 11
новинарски сайта, т.е. 6 сайта са публикували по две новини по темата
за бежанците и в частност за незаконните арести. Тези шест сайта съставляват 54.54 %, което води до заключението, че съответните медии –БТВ,

323

Медийни интерпретации на бежанската криза

„Вести“, „Дарик“, „Медиапул“, „Нюз“ и „Дневник“ смятат случващото се
със и покрай бежанците за по-важно.
От друга страна, голямо значение има и обстоятелството, че медийната зона на бежанската тема по принцип е доминирана от негативността. В следващата таблица са представени общите тенденции в съдържанията на материалите за бежанската ситуация:
тенденция
материали
брой/процент
100

песимистична

неутрална

оптимистична

84

5

11

Таблица 2. Разпределение на съдържанията на публикациите по тенденции

Както се вижда от таблицата, неутрален прочит на бежанската криза в конструираната от медиите реалност почти няма. Преднамерено или
не, повечето материали са песимистични, дори и да не се отнасят за неприятни ситуации. Всички тези негативни послания определено заглушават останалите, по които съответно няма коментари, интересът към
неутралните и белязаните с оптимизъм съдържания е намален и в следствие на това те просто се оказват изтласкани назад от алгоритмите на
търсачките в интернет. Материалите с положително съдържание също
са отчайващо малко – 11%. Но трябва да се отбележи, че положителното
в тях по-скоро се отнася до свързани с бежанците факти, а не е характеристика на авторския тон в текстовете.
Като представители на медиите журналистите са длъжни не само
да документират случките и събитията, а и да бъдат по-възможност
най-обективни и безпристрастни. От тях се очаква да подготвят новините въз основа на достатъчна по обем и добре проверена информация,
фактите да са възможно най-достоверно представени, дори и да не са
лицеприятни и удобни. Но в действителност много често журналистите усилват модела на агресивно говорене, налаган основно от политици
и други силни на деня. Не търсят баланс при публикуването на интервюта или дебати чрез задаването на подходящи въпроси, нито имат за
цел представянето на много и различни гледни точки. Речта на омразата,
свързана с бежанската криза, преобладава в отделни онлайн медии, във
форумите и в социалните мрежи. Например новинарският сайт www.
blitz.bg, както и някои други като www.pik.bg и www.alfa.bg, не толкова
често попадали в настоящата извадка от български медийни публика-

324

Миглена Данчева

ции за периода, изпъкват с шоковите си сензационни заглавия и с негативните новини, съответно придружени и от аналогичен тип коментари.
До почти същия извод достига и О. Спасов в анализа си върху упадъка
на медийната култура и възхода на враждебната реч: „Езикът на омраза
бе особено интензивен в „Алфа“ и СКАТ, в ПИК и БЛИЦ, както и някои
други булевардни издания. В част от медиите, наравно с журналистите,
основни говорители на езика на омразата бяха политици. В някои случаи
те използваха най-агресивните форми на този вид реч дори по-често от
журналистите“ (Spasov 2016).
Във връзка с темата е задължително да се отчете и факторът „предпочитания на аудиторията“. Ето какво пише по този повод О. Спасов:
„Използването на език на омраза постепенно се превърна и в част от
комерсиалните тактики… Неусетно в България се оформи „пазар“ за
езика на омразата и съответно публика, която очаква такъв вид говорене и е готова да го подкрепи с вниманието си“ (Spasov 2016). Разгърнато мнение по въпроса изразява и С. Великова в статия, ненапразно озаглавена „Обективност за продан“: „Обективността е подложена на два
основни трансформиращи процеса – комодификация и идеологизация,
чрез които медийната индустрия отговаря на променящите се социални, културни, икономически и технологични условия“. Според анализа
на авторката „девалвирането“ на категорията обективност в медиите е
продиктувано от четири едновременно действащи фактора: „надделяването на пазарната над общностната логика, непреодолима зависимост от
властовите елити, журналистическата представа за професионалната им
роля и новите технологии“ (Velikova 2014).
Образите на бежанците, вероятно под мощното действие на спомената пазарна логика, се конструират медийно в една или друга крайност.
Тъй като процесът на бежанското преселение не може да бъде овладян,
някои държави подхождат нехуманно и дори агресивно в стремежа си
да се освободят от този „товар“, прехвърляйки го на други. Говоренето
за бежанците като за ненужно бреме се допълва от масови новини за
вандалски прояви, за углавни престъпления, дори за терористични атаки, извършени от същите тези бежанци. Тази тенденция се вижда ясно
в ексцерпираните публикации, както личи и от следната илюстративна
извадка:
„Мигрантите запалиха коледната елха в Брюксел с викове: „Аллах
Акбар““ (Bl/07.01.16), „Сексуалните нападения в Кьолн – тест за толерантна Германия“ (V/08.01.16), „Изнасилена от бежанци скрила произхо-
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да им, за да не окуражава расизма“ (AG/07.07.16), „Сирийски бежанец се
взриви до бар в Южна Германия“ (O/25.07.16), „Бежанци нападнаха и биха
двама младежи” (Nn /24.08.16), „Мигранти с получен статут на бежанци
станаха каналджии” (A/29.11.16), „Изправят на съд афганистанеца, запалил българското знаме“ (Dir/23.02.17) и мн. др.

Много малко са публикациите, които показват „другата страна“
на нещата. Една от тях е озаглавена „Някога благосклонните съседи вече
връщат сирийски бежанци“ (BH/14.01.16). В нея се описват ужасните обстоятелства, в които са принудени да живеят бежанците. Информацията
за това и начинът на нейното представяне са предназначени да събудят
разбиране и съчувствие:
Ливан тихомълком промени курса и започна да ги принуждава да се върнат в родината си, където са изправени пред риск от преследване или
смърт. Другата им възможност е да останат в Ливан нелегално, уязвими
за експлоатация или малтретиране… в Сирия, където вече пет години
се води война, условията продължават да се влошават, миналата седмица Ливан върна насила в родината им 407 сирийци… Това бе най-голямото принудително репатриране досега… връща уязвими хора в конфликтна зона… сега бежанците трябва да плащат по 200 долара на човек за
разрешение за престой между 6 и 12 месеца, без да говорим за тежката
бюрократична процедура… повечето от тях вече са загубили правния си
статут заради новите изисквания…, ако нямаш легален статут, ти
просто не можеш да преминаваш през никакви улични пунктове за проверки… такива пунктове за проверки изобилстват… това означава, че
трябва да пращаш децата си да работят, защото тях обикновено не ги
спират. Това означава също, че ако жена стане обект на сексуален тормоз, тя не може да се оплаче в полицията, защото ще бъде арестувана.
…затънтена пустинна ивица между Сирия и Йордания е единственият
достъпен за сирийски бежанци път… все повече сирийци се трупат край
един граничен пункт, очаквайки възможност да преминат в Йордания. …
новите съкращения на помощта за бежанците от страна на хуманитарните агенции, на които не достигат средства…, визови ограничения за
сирийци, влизащи в страната… Сирийците в Ливан сега трябва да разчитат на колебливия си статут на регистрирани от ООН бежанци или
да си намерят местен гражданин, който да ги спонсорира. …намирането
на закрила чрез ООН става все по-трудно и това тласка сирийците към
търгашество на тъмно със спонсори… От 40 интервюирани за доклада
бежанци само четирима са успели да продължат разрешението си за престой… Над милион сирийци са регистрирани от Комисариата на ООН
в Ливан, което е около една четвърт от общия им брой. Той спадна през
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последната година, тъй като условията се оказват непосилни за много
семейства. Смята се, че те или са се върнали в Сирия, или са предприели
рисковано бягство към Турция или Европа. Над 90% са затънали в дългове, а 70% живеят под прага на бедността. …при липсата на алтернативи в Ливан някои семейства обединяват наличните си ресурси, за да
изпратят съпруг или син в Турция, откъдето те могат да продължат за
Европа в търсене на убежище.

Силни думи, стремеж за пробуждане на емпатия, но може ли всъщност да се пресъздадат ужасът и безизходното положение на бедстващите пред читател, намиращ се в мирна обстановка, който е свикнал да се
оплаква от самата представа да съжителства с бежанци? Може ли у такъв читател да бъдат култивирани достатъчно състрадателност и дружелюбна нагласа към бедстващите непознати чужденци, дошли в неговата
страна? Може ли това да се случи именно в България сред ежедневие,
пълно с търсещи сензация заглавия, където в рязък контраст с предходната публикация (и малкото други, подобни на нея), преобладават плашещи новини: „Нова бежанска вълна! Руските удари прогониха 40 000 сирийци“ (Bl/14.10.15), „Гърция предупреди за нова бежанска вълна от стотици хиляди“ (Dir/30.10.15), „Бежанската вълна носи холера в Европа”
(F/09.11.15), „Бежанци, политическа екология и потребителски избор“
(As/06.01.16), „Вълната на бежанците залива света“ (SS/02.17) и мн. др.
В представянето на бежанците в публикации със заглавия, подобни
на току-що цитираните, силно впечатление прави употребата на изобилна лексика, свързана с нечистотия, болести, зараза, паразити, вредители. Използват се дори дехуманизиращи метафори с такава семантика.
Тази особеност в медийната интерпретация на бежанската криза у нас е
констатирана и в други изследвания по темата, осъществени върху съвсем различни корпуси от материали. Например М. Делчева прави следното обобщение по въпроса: „Групите на бежанците и мигрантите продължават да бъдат представяни като широкоспектърна заплаха – демографска, културна, религиозна, както и като носители на болести и зарази.
Информацията за тях често е анонсирана през рамката на шока и ужаса.
Определянето им като „нашественици“ и „пришълци“ се банализира…“;
„представяните от медиите струпвания на бежанци създават една концепция за биологична инвазия или замърсяване“ (Delcheva 2015).
Добре известно е, че медиите често прилагат изпитани „реактивни“
стратегии спрямо своята аудитория, като тиражират стереотип или предразсъдък, който вече е добре познат и евентуално е очакван от определени
сегменти в нея. Такива употреби облекчават рецепцията например на тек-
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стовете с етническо съдържание, тъй като наслагват нова информация върху вече усвоена стара и просто я подсилват, затвърждавайки съответния
стереотип или предразсъдък (Dobreva 2009: 23-25). В рамките на разглежданата конкретна тема това общо положение може лесно да се илюстрира
например с една публикация от Клуб „Маргиналия“ под заглавие „Ще устои ли либерално-демократичният ред в Европа на предизвикателствата
на бежанците и тероризма?“. В текста думата криза е употребена 25 пъти,
а вълна – 7 пъти. Материалът е с неутрална стилистика по отношение на
бежанците и дори не съдържа ключовите думи криза и вълна в заглавието.
Примерът обаче ясно показва как чрез масираното използване на обозначението вълна в бежански контекст то се превръща в синоним на криза.
Същевременно обаче с бежанци е свързана негативната идея за престъпност и масови размирици, която вече се е превърнала в предразсъдък; с
бежанци се асоциира и заплашителният стереотип за терористи. Честото
използване на бежанска криза и бежанска вълна съответно лесно засилва
стереотипните негативни представи на всеки вече небезпристрастен реципиент. В по-общ план това е поредното доказателство за сериозното влияние на медийната хиперрепрезентация на негативни мотиви, свързани с
бежанците, върху асоциациите, мненията и нагласите на аудиторията.
Други представени с висока честота теми в разглежданите материали са нелегален трафик, бежански лагери, инциденти, престъпност,
политически изказвания, икономически прогнози, граждански арести,
прояви на ксенофобия, издигането на ограда с Турция, доброволчески отряди, международни сблъсъци и др. Данните за процентното разпределение на темите в анализирания текстов корпус са посочени в Таблица 3.
Материалите, в които се разработва повече от една тема, са класифицирани според доминиращата тематична линия.
ТЕМА
нелегален трафик
бежански лагери
политика
инциденти
криминални прояви
икономически данни
граждански арести
международни сблъсъци
ксенофобия
други

Таблица 3. Процентно разпределение на темите
в анализираните материали

%
6
3
10
4
15
4
10
4
13
31
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От таблицата ясно се вижда кои тематични линии са най-публикувани. Възможно е на тази основа да се направи извод, макар и предпазлив и общ, също и за предпочитанията на аудиторията. Големите
проценти на престъпността, политическите изказвания, гражданските
арести и ксенофобията не могат да се обяснят само с опити на медиите
да наложат някакво мнение, тъй като интересът на аудиторията е това,
което води до по-голям тираж на вестник, до по-голям трафик към уебсайт, до повече популярност на дадена емисия. Не може да се твърди, че
само журналистите искат да пишат за негативни явления; очевидно е,
че аудиторията търси такива материали (например честотата на резултатите от сайта www.google.bg за съответните публикации позволява да
се направят директни изводи относно потенциала на даден тип съобщения да генерират повече трафик, вж. и Таблица 4). Но преекспонирането
на темите, спецификата на изразните средства и езиковите похвати все
пак са отговорност на журналистите и всъщност са огледало на тяхната
визия кои теми са важни, кои са „горещи“ и какъв е оптималният начин те да бъдат интерпретирани. Показателна е следната констатация на
Т. Монова: „Съотношението конструктивно – деструктивно послание е
деформирано в посока на негативизма. Има основание да се твърди, че
това може да доведе до провокиране на социално напрежение“ (Monova
2016). Типични в този смисъл са текстове, изтъкващи на преден план
конфликтите с бежанците, престъпността, посегателствата над жени, показните самоубийства и др.
новинарски уебсайт

негативни новини от
негативни новини от
публикуваните в извадката публикуваните в извадката
по сайтове
по сайтове
[брой]
[%]
www.standartnews.com
2
50
www.news.bg
1
25
www.blitz.bg
5
100
www.dir.bg
2
67
www.investor.bg
1
11
www.kanal3.bg
0
0
www.capital.bg
1
33
www.dw.com/bg
5
63
www.vesti.bg
5
63
www.monitor.bg
2
50
www.actualno.com
1
33
www.btvnovinite.bg
4
100
www.24chasa.bg + вестник
2
40
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www.iconomist.bg
www.marginalia.bg
www.nova.bg
www.fakti.bg
www.bnt.bg
www.offnews.bg
www.jivotatdnes.bg
Други

0
1
2
0
1
2
1
17

0
50
67
0
50
100
50
81

Таблица 4. Честоти на негативните новини
от различни новинарски уебсайтове

От общия преглед на анализираните публикации като важен фактор се очертава и това, за което не се говори. На фона на утвърдената
и постоянно мултиплицирана в публичното пространство средностатистическа българска представа за бежанците като „опасни чужденци“,
които като цяло остават неинтегрирани нито у нас, нито в други страни
от Европа, на практика нищо не се публикува по въпроса дали бежанците разбират приемащите ги хора като човешки същества, защо няма
много желаещи да се установят в България, защо бежанците трудно се
интегрират дори и на местата, които за тях са по-желани дестинации.
А без информация по тези въпроси няма как да се открие онова общо
между хората, което е предпоставка за тяхното културно съвместно съществуване в един мултицивилизационен свят, отхвърлящ универсализма и приемащ различието и търсенето на общото (според представата
на Huntington 1996).
Обобщенията, които могат да се направят въз основа на приведените данни от анализа, за съжаление не са оптимистични. Масмедиите
се намират в привилегировано положение – те могат качествено да допринесат за разрешаването на интеркултурните недоразумения между
мигранти и местни хора, да намалят страховете в обществото, да работят
в полза на толерантността и взаимното зачитане. Аудиторията се надява да получи от медиите ясна и безпристрастна информация по всички
аспекти на бежанския въпрос. Но въпреки че медиите предоставят голямо разнообразие от теми при отразяването на текущата бежанска криза,
отделни негативни тематични линии се оказват хиперрепрезентирани за
сметка на други; изобилстват небалансирани, изпълнени с реч на омразата и с ксенофобски стереотипи публикации; честа практика е сензационирането на случките с бежанци. Така вместо до информираност и
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разбиране може да се стигне до провокирана нетолерантност. При това
положение аудиторията на българските информационни медии просто
остава в нетърпеливо очакване на добри новини, че бежанската вълна
отслабва и кризата отшумява. Тогава няма да има основания за страхове
от непозната другост.

Съкращения за източниците на ексцерпиран материал:
24 – 24chasa.bg//24 chasa
A – alfa.bg//TV Alfa
As – a-specto.bg
B – btvnovinite.bg//Btv
BH – bghelsinki.org/bg
Bl – blitz.bg
Bn – bnews.bg
D – dnevnik.bg//Dnevnik
Dir – dir.bg
Dn – dnes.bg
Dr – dariknews.bg//Darik radio
Dw – dw.com/bg//Deutsche Welle

F – forumnews.bg
G – gospodari.com//Gospodari na efira
K – capital.bg//Kapital
К3 – kanal3.bg//Kanal 3
Md – mediapool.bg
N – news.bg
Nn – novini.bg
No – nova.bg//NOVA TV
O – offnews.bg
P – pik.bg
SS – Strogo sekretno
V – vesti.bg
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IMPACT OF NATIONAL CULTURE
ON INDIVIDUAL LEARNING STYLES
OF UNDERGRADUATE BUSINESS
MANAGEMENT STUDENTS
Nedka Dimitrova
Abstract. With the rapid process of globalisation since the beginning of the 21st
century, education and businesses face the challenge of intensifying multiculturalism.
Higher education institutions in Europe are expected to play a particularly important
role in facilitating this process. The purpose of this study is to examine the relationship
between national culture and the individual preference for learning styles of a multicultural group of undergraduate students in the context of Higher Education as well as to
find out specific patterns of cultural influence on individual learning preferences. It aims
to identify useful practical implications for teachers and trainers in a culturally diverse
environment. The empirical investigation was based on D. Kolb’s Experiential learning
theory (ELT, Kolb 1984) and G. Hofstede’s (1980) work on National and Organisational
dimensions of culture.
Key words: learning styles, cultural dimensions, cultural impact, higher education

Introduction
Students’ learning success is closely connected with individual culture,
family and socioeconomic background and educators agree upon the belief that
the context in which people are brought up is particularly important for personal development. Understanding the role of cultural values and improving
cultural sensitivity by educators is crucial for establishing a positive and encouraging learning environment (Cohen, Brody and Sapon-Shevin 2004).
Do cultural differences have an influence on types of thinking, styles
of learning and communicating or these are only culturally stereotyped
perceptions? This research aims to provide evidence for the link between
the preferred individual learning styles and the national culture, as well as
to make useful suggestions for Higher Еducation instructors, students, and
managers, who are interested in taking the conclusions into account. D. Kolb’s
Experiential Learning Theory (1984) was used to find out individual learning
332

Impact of National Culture on Individual Learning Styles of Undergraduate Business...

333

preferences and to suggest interpretations of learning styles through the idea of
Еxperiential learning, integrating four different abilities – learning from concrete experience, reflective observation, abstract conceptualisation and active
experimentation. Experiential Learning Theory (ELT, Kolb 1984) argues that
learning is „the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Knowledge results from the combination of grasping
and transforming experience“ (Kolb, cited in Joy, Kolb 2009: 4).
G. Hofstede’s (1980) cultural dimensions theory provides a fundamental
base for cultural comparison of individual learning styles with the concept of
a set of several dimensions, characterising countries by Power Distance (PDI),
Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance (UAI), Individualism (IDV),
Long-term Orientation (LTO), and Indulgence (IND). According to Hofstede,
culture is „… the collective programming of the mind that distinguishes the
members of one group or category of people from others“ (Hofstede et al. 2010:
5) and cultural differences can have a meaning only through comparison.
One-way analysis of variance (ANOVA) was used to determine if there
exist statistically significant differences between the means of the cultural dimensions and the learning style variables.
Learning styles and Kolb’s Experiential Learning Theory (ELT)
The Experiential Learning Theory (Kolb 1984) suggests a learning model, which is a commonly used instrument for evaluation of individual learning
styles and „the clearest exposition of the concept of experiential learning“ so
far, according to Smith’s 1992 study (cited in Sheehan, Kearns 1995: 10). The
model represented by ELT relies on two dialectically bound modes of grasping experience: Concrete Experience (CE) and Abstract Conceptualisation
(AC) and two modes of transforming experience: Reflective Observation (RO)
and Active Experimentation (AE). The main principle of the ELT is expressed
through a four-stage cycle in which the concrete experience gives ideas for
reflections and observations. The assimilated reflections are transformed into
abstract concepts leading to action.
The concept of Kolb’s theory is based on the differences in the preferences each individual possesses as a combination of four dialectic modes. Thus
the four main styles of learning are identified as Diverging, Assimilating,
Converging and Accommodating and these can be applied as a starting point
for better understanding of the individual approaches to learning.
Kolb argues that Divergers prefer concrete experience to grasp information and reflective observation to transform it. They tend to feel and watch
in the process of learning and are well able to look at a situation from different
perspectives. Concise and logical with a focus on concepts, the Assimilators
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Figure 1: Kolb’s Learning Cycle and Learning Types Diagram
(Businessballs.com 2017)

demand clear explanations rather than practical application. They are able
to structure and organise logically a broad range of theoretical information
and do not demonstrate an interest in communication with other people.
Convergers are best at finding solutions for technical tasks using their own
previous learning experience. Interpersonal issues and social aspects are not
in the focus of Convergers. Accommodators are more likely to rely on intuition rather than logic as well as on other people’s analysis and information.
Applying practical approach through personal experience and risk-taking
makes people with this preference most suitable for carrying out plans and
activities requiring initiative.
Culture as a mental programming in education context
People carry with themselves their own personal patterns of feeling,
thinking and acting, which are learnt throughout childhood. Learning a new
thing in life of adults requires unlearning (Hofstede 2001) of the subconsciously adopted models. Hofstede (2010) calls these mental programs (Hofstede
2001) that are based on the social environment in which a person grew up
and gathered experience. This mental software is actually expressed through
culture, which in its social anthropology meaning, combines all those patterns
of acting, feeling and thinking. „Culture consists of the unwritten rules of the
social game“ (Hofstede et al. 2010:4). Hofstede’s (1980) cultural classification
typology has suggested six dimensions so far, through which cultures can be
compared.
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Power Distance (PDI) In higher PDI1 societies the teacher is expected
to be the highest authority and to have all needed knowledge. Students are
not encouraged to make their own decision and the training and teaching approach is expected to be more teacher-centred. Low PDI cultures do not tolerate concentration of power and expect to make their own decisions. Learners
from low PDI societies will prefer more personal initiative and involvement
through a hands-on approach.
Individualism vs. Collectivism (IDV) The main approach in collectivist2
cultures to training and education is teacher-centred as an expression of respect to authority and collectivist values. The individualist classroom students
expect to be treated as separate individuals, with equal rights and opportunities to learn through practice and mistakes. (Hofstede et al. 2010).
Masculinity vs. Femininity (MAS) According to Hofstede (2001), masculine3 societies strive for competition and achievement. Academic performance is rewarded, students get motivated by concrete results. More modest
and less assertive cultures are defined as feminine, they are driven by consensus and care for the members of the group, whilst masculine ones are motivated by individual achievement and performance.
Uncertainty Avoidance (UAI) Jaju et al. (2002) associate high UAI4 students with being more comfortable with structured learning situations and
concerned with concrete and right answers. Kolb and Kolb (2005) emphasised
on the preference for active experimentation in societies with a lower degree
of UAI. Reflective observation, according to Barmeyer (2000), is more likely to
have an association with a high level of uncertainty.
Long-Term Orientation (LTO) Hofstede (1980) suggested that shortterm oriented societies value freedom, achievement and care of oneself.
Analytical thinking and consistency of thought is a priority with a focus on the
present result. Long-term cultures are focused on learning, adaptiveness, and
self-discipline. Thinking of the abstract future rather than the current moment
has an influence on the concept of success and profit.
1 Hofstede

(1980) classified most of the country cultures as high on power distance (the
degree to which individuals accept and tolerate social injustice).
2 In collectivist societies people belong to “in-groups” and are dependent on the group
opinion and support.
3 Feminine cultures are driven by consensus and care for the members of the group, whilst
masculine ones are motivated by individual achievement and performance.
4 Stress caused by the unknown future, as defined by Hofstede, makes societies with
higher degree of Power distance to prefer fixed regulations and organisation structures which
will minimise the risk from the unknown future results.
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Previous research on learning styles in cultural context
Lum, Bradley, and Rasheed (2011) found a strong relationship between
high collectivist cultural values and orientation to reflective observation of professionals in nursing, pharmacy and teaching. Japanese managers, Australian
students and American EFL teachers, studied by Yamazaki (2005), Fridland
(2002) and Hoppe (1990) were also identified as reflective learners. Joy and
Kolb (2009) suggested that countries which are high in uncertainty avoidance
demonstrate orientation to reflective style. Abstract conceptualisation tends to
show as dominant in cultures measuring high in uncertainty avoidance, future
orientation, and performance orientation. Yamazaki (2005) and Hoppe (1990)
also identified a strong correlation link between the degree of uncertainty
avoidance and the preference for reflective learning.

Hypotheses development
since previous research argued that cognitive structure is influenced
by cultural values, therefore, we can assume that the process of grasping and
transforming experience is associated with culture. Based on this, we can hypothesise the following:
H1: a) There will be a significant difference between the cultural groups in
their preference for grasping experience through Abstract conceptualisation over
Concrete experience (AC – CE).
b) There will be a significant difference between the cultural groups in their
preference for transforming experience through Active experimentation over
Reflective observation (AE – RO).
Kolb and Kolb (2005) found that preference for working in groups in
collectivist cultures is often related with active experimentation because of
the smaller degree of personal involvement. Individualist learners tend to feel
more confident with more individual tasks.
H2: Collectivism will be positively associated with a preference for grasping
experience through Abstract conceptualisation.
H3: Collectivism will be positively associated with a preference for transforming experience through Active experimentation.
Power distance in formal, hierarchical cultures is related to abstract conceptualisation and concrete experience is not needed. In informal and democratic cultures, a teacher is a source of ideas, which further should be developed by the learner through concrete experience
H4: Higher Power Distance will be positively associated with a preference
for grasping experience through Abstract conceptualisation.
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H5: Higher Power Distance will be positively associated with a preference
for transforming experience through Reflective observation.
New experience requires active engagement and experimentation of new
situation as argued by Holtbrugge and Mohr (2010). In terms of transforming
information, Kolb’s concept accepts that higher UAI degree is associated with
preference for reflective observation whereas low level degree of UAI correlates with active experimentation.
H6: Higher degree of Uncertainty Avoidance will be positively associated
with a preference for grasping experience through Abstract conceptualisation.
H7: Higher degree of Uncertainty Avoidance will be positively associated
with a preference for transforming experience through Reflective observation.
A more emotional and caring approach and decision making is based on feelings, which was linked with a preference for concrete experience (Barmeyer 2000).
H8: Masculinity will be positively associated with a preference for grasping
experience through Abstract conceptualisation.
H9: Masculinity will be positively associated with a preference for transforming experience through Reflective Observation.
Long-term orientation according to Hofstede (2001) is focussed on values related to the future, without much consideration of the present situation.
This conveys the idea that long-term societies will be more reflective and abstract thinking.
H10: Long-Term Orientation will be positively associated with a preference for grasping experience through Abstract conceptualisation.
H11: Long-term Orientation will be positively associated with a preference
for transforming experience through Reflective Observation.

Research approach
a version of the Learning Style Inventory, LSI (Kolb 1984) was distributed to an international group of 88 undergraduate students of management,
enrolled in an HE institution in Bulgaria. The questionnaire consists of 10 sets
of words, each of which related to the four learning types identified by Kolb
(1984). After calculating the total scores for each column (adding all scores
going down), students were able to identify their individual preference for CE,
RO, AC, or AE. Learning style was identified through comparing the two combination scores against the cut-off points, defined by the normative group for
AC – CE at 4.3 and for AE – RO at 5.9.
In the first part of the analysis, to find out if there exists a statistically significant difference of AC – CE and AE – RO means between 5 culture groups
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(85 cases), One-Way ANOVA was conducted and the p-value was compared
to the significance level of α < 0.05 to test the null hypothesis, stating that all
population means are equal.
In the second part of the analysis, we attempted to identify empirical
evidence for an association between the learning style preferences and the cultural backgrounds of 72 cases from 19 countries5. All students, the regular
stream, and the Erasmus+ exchange students, were undertaking similar academic modules in international management or tourism and hospitality management with an average age of 22 and a gender proportion of 61% female and
39% male students. All countries were regrouped into bands for each of the
Hofstede’s dimension, in a way which allows us to combine similar country
scores without a significant difference between each other.

Results
individual learning style preferences
The Divergent quadrant scores appeared to be the highest (46.5%) in all
groups, demonstrating a dominance of the preference for reflective approach
and observation in the process of transforming information.
Table 1: Learning style preference by culture groups
Culture groups

n

Divergent

Assimilative

Converging

Accommodative

Eastern Europe

53

45.3%

13.2%

9.4%

32.1%

Middle East
Sub-Saharan
Africa

10

50%

20%

20%

10%

7

43%

14.2%

14.2%

28.6%

Western Europe

9

77.8%

0%

0%

22.2%

Southern Asia
Latin America

6
3

33.3%
0%

33.3%
66.7%

16.7%
0%

16.7%
33.3%

Our results proved a main preference for the Kolb’s reflective observation modality, which is associated with sensitivity, intuitive orientation and
intuitive decision making. The Accommodative style of learning scored lower
than the Divergent (27.3%), however still significantly high in all groups to
5 The

GLOBE project data (2004) was used for the purposes of this study to differentiate
the sample into 6 culture groups: Eastern Europe, Middle East, Sub-Saharan Africa, Southern
Asia, Latin America and Western Europe. The last one combines the smaller sample sizes from
the Latin Europe, the Nordic Europe, and the Anglo group.
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support the concept that management as a professional field tends to attract
people with an emphasis on concrete experience and active experimentation.
A relatively low preference of 16% was measured for the Assimilative style of
learning, followed by 10, 2% preference for the Convergent style. According to
previous research, Southern Asia scores very high in the assimilative quadrant,
which was also supported by our study.
Chart 1: Overall sample profile of preferences for learning style

Overall statistics model for AC – CE and AE – RO
The overall AC – CE means comparison between the cultural groups
proved a significant difference with an F value = 2.667 and a probability less
than .05 (p = .38) thus, supporting our hypothesis H1(a).The ANOVA test results of AE – RO did not prove any significant differences between the cultural
groups with a roughly equal ratio of the groups’ values. Hypothesis 1(b) was rejected, which leads to the idea that professional specialisation and personality
traits might have stronger influence on transforming information in comparison with cultural characteristics.
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Table 2: Overall statistics model for AC – CE and AE – RO
Overall statistics model for AC
– CE and AE – RO
Culture group 1: Eastern
Europe: Bulgaria, Ukraine,
Russia, Serbia, Montenegro,
Greece, Armenia,
Kazakhstan

AC – CE

AE – RO

n

Mean

S.D

Mean

S.D

53

-0,96

7,86

2,17

8,36

Culture group 2: Middle East:
Pakistan, Jordan, Morocco,
Egypt, Afghanistan, Tajikistan,
Uzbekistan
Culture group 3: Sub-Saharan
Africa: Nigeria, Zimbabwe,
the Seychelles, Mozambique

10

2

7,94

1,4

9,86

Culture group 4: Western
Europe: France, Spain,
England, Finland
Culture group 5: Southern
Asia: Vietnam, Mongolia

7

-1,28

7,40

3,28

6,65

9

-7,44

6,04

1

6,18

6

3,83

5,07

df

SS
Sum of sqares

F Value

4

604.57

2.667

df
4

59.38

0.211

5620.80

p- value

5680.18

.931

Between groups
Within groups
Total

80

4532.40

p- value

80

84

5136.98

.038

84

4,5
SS
Sum of
sqares

10,34
F Value

Impact of Individualism versus Collectivism on learning style preferences
It was found that the most individualist country Band 3 in our sample
demonstrated the highest mean and the lowest standard deviation on the AC –
CE continuum among the other clusters, which describes a greater preference
for Concrete experience. As all countries in both Band 1 and Band 2 belong to
highly collectivist societies, according to Hofstede (2001), we can conclude that
our Hypothesis 2 was supported. The analysis identified the Western European
cluster mean (Band 3) score as the farthest located from the cut-off point of 5.9
on the AE – RO continuum. Comparative analysis of the AE –RO shows that
all values gradually decrease towards the RO mode, while the Individualism
scores increase at the same time. Thus, we can conclude that our hypothesis H3
was marginally supported.
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Table 3: Impact of Individualism vs. Collectivism – ANOVA results
Individualism /Collectivism

AC – CE

AE -RO

n

Mean

S.D

Mean

S.D

Band 1:

Pakistan, Mozambique,

19

-2,52

6,98

2,42

9,02

Vietnam,

Serbia, Ukraine, Egypt
Bulgaria, Jordan,
Mexico,

44

1,02

8,46

2,25

8,43

9

-7,44

6,043

1

6,18

df

SS (Sum of
sqares)

F Value

SS (Sum of
sqares)
F Value

Between groups

1

45796

306.093

38155.11

255.087

Within groups

142

21245.22

P Value

21239.88

P Value

Total

143

67041.22

< .00001

59395

< .00001

Band 2:

Nigeria, Greece, Brazil, Russia,
Morocco, Argentina
Band 3: Spain, France, England, Finland

Impact of Power Distance on learning style preferences
Comparison between the AC – CE means of the bands and their standard deviations found that all means fall below the cut-off point of 4.3 demonstrating preference for concrete experience and identifying dependence on the
degree of PDI in all bands. The highest measuring in PDI, Band 4 surprisingly
scored second on the same mode immediately after Band 1. All other bands
followed the pattern suggested by our hypothesis H4 so we can summarise that
it was supported. The exploration of the band means identified an opposite to
our hypothesis, mirroring image of their distribution along the AE – RO axis.
Band 1 demonstrated the highest preference for reflective observation. Bands
2, 3 and 4 mean values were gradually increasing towards the mode of active
experimentation, therefore, hypothesis H5 proved wrong, supporting a statement which was opposite to ours.
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Table 4: Impact of Power Distance – ANOVA results
Power Distance

AC – CE

AE – RO

n

Mean

S.D

Mean

S.D

5

-6

12,04

-0,4

5,27

Brazil, France
Band 3: Bulgaria, Jordan,
Morocco,

9

-2,44

7,0019

1,11

6,11

Egypt, Vietnam
Band 4: Nigeria, Mexico,
Mozambique,
Ukraine, Serbia,
Russia

33

1,87

8,37

2,48

9,61

25

-3,2

6,75

2,56

7,7

df

SS (Sum of
sqares)

F Value

SS (Sum of
sqares)

F Value

Band 1: Finland, England,
Argentina
Band 2: Pakistan, Spain, Greece,

Between groups

1

200256.25

1380.06

183898.02

1267.66

Within groups
Total

142
143

20605.0556
220861.3056

P Value
< .00001

20599.72
204497.75

P Value
< .00001

Impact of Uncertainty Avoidance on learning style preferences
We found that the mean AC – CE scores of each band were proportionally decreasing along with the increase of the UAI degree, revealing a greater preference of higher UAI countries for concrete experience – contrary to
our hypothesis H6, which was rejected. Even though all AE – RO mean values
were smaller than the cut-off point of 5.9 and closer to the mode of reflective
observation, they were distributed in the way predicted in H7, therefore, we
assumed that our hypothesis was supported.
Table 5: Impact of Uncertainty Avoidance – ANOVA results
Uncertainty
Avoidance

Band 1: Mozambique, England,
Vietnam
Band 2: Pakistan, Jordan, Nigeria,
Brazil, Morocco, Finland

AC – CE

AE – RO

n

Mean

S.D

Mean

S.D

9

0,22

8,91

4

8,91

10

0,2

10,52

2,8

8,45
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Band3:Bulgaria,
Egypt, Mexico,
Argentina,
Spain, France
Band 4: Serbia,
Ukraine, Russia,
Greece

32

-0,25

21

8,95

2,31

8,61

343

–3,14

6,56

0,76

7,71

df

SS (Sum of
sqares)

F Value

SS (Sum of
sqares)

F Value

Between groups

1

227211.11

975.33

209764

900.58619

Within groups
Total

142
143

33079.88
260291

P Value
< .01

33074.55
242838.55

P Value
< .01

Impact of Masculinity vs. Femininity on learning style preferences
We found that the most feminine Band 1 demonstrated the strongest
preference for concrete experience and Band 3, the most masculine, was located closest to the axes intersection, which speaks about an inclination to
switch to abstract conceptualisation in a particular context thus, our hypothesis H8 about the impact of the MAS degree on the preference for AC- CE was
supported.. The specific pattern of the AE – RO means distribution was also
partially supportive to our hypothesised statement in H9, so we can conclude
that masculinity still has a relative impact on the process of transforming information, even if it is lower than its influence on grasping information.
Table 6: Impact of Masculinity vs. Femininity – ANOVA results
Masculinity vs. Femininity

Band 1: Finland, Ukraine
Band 2: Russia, Mozambique,
Bulgaria, Vietnam, Spain, France,
Serbia, Jordan, Egypt, Brazil

AC – CE
n
10

S.D
7,26

Mean
2

8,06

S.D

-0.05

7,80

2.37

8,49

11

0.63

9,20

1.18

7,97

df

SS (Sum of
sqares)

F Value

SS (Sum of
sqares)

F Value

Between groups

1

63882.56

796.62

54795

683.62

Within groups
Total

142
143

11387.26
75269.82

P Value
< .01

Band3:Pakistan, Nigeria,
Morocco, England, Mexico,
Argentina, Greece

51

Mean
-7.4

AE – RO

11381.93
66176.93

P Value
< .01
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Impact of Long-Term vs. Short-Term Orientation on learning style
preferences
The observation of the band mean values did not provide any convincing
evidence of relationship between LTO and the preference for grasping information. The ANOVA analysis of variance produced a significant result, validating
partially our hypothesis through significant difference for Band 2, which is not
enough to support our suggested hypothesis H10, therefore, it must be rejected. The ANOVA analysis of the AE – RO followed an irregular pattern similar
to the AC – CE distribution. As a result we can conclude that despite the statistical validation, our hypothesis H11 was rejected and the LTO dimension has
no direct impact on the preference for transforming experience.
Table 7: Impact of Long-Term vs. Short-Term Orientation – ANOVA results
Long-Term vs.
Short-Term
Orientation
Band 1: Mozambique, Egypt,
Jordan, Mexico, Nigeria, Morocco,
Argentina
Band 2: Greece, Brazil, Spain,
Finland, Pakistan, England, Serbia,
Ukraine, Vietnam
Band3:Bulgaria, France
Band 4:Russia

n

AC – CE
Mean

S.D

AE – RO
Mean

S.D

12

2.5

7,85

2

9,80

24
26
10

–3.5
0.30
-2.4

7,93
8,94
7,93

1.91
2.84
1

7,54
8,67
7,93

df

SS (Sum of
sqares)

F Value

SS (Sum of
sqares)

F Value

426.18

101973.77

380.46

P Value
< .01

38059.22
140033

P Value
< .01

Between groups

1

Within groups
Total

142
143

114244.55
38064.55
152308.55

The impact of cultural environment on learning preferences
The Anglo-Saxon approach to teaching, adopted in all programmes of
study with English as a main language of instruction, is a predisposition for a
potential cultural clash between the collectivist nature of the context and the
background of the students on the one side and the individualistic character of
the approach to studies on the other side.
It was interesting to find out that there exists a significant similarity between the individual learning preferences of the local students and the
dominant preferences of the whole group of students from culturally various
backgrounds. As it can be seen in the chart below, the most preferred style
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of learning by the local students was the Divergent style (39%), followed by
the Accommodative (30%), Assimilative (22%) and Convergent (9%), demonstrating a similar proportional pattern to the group overall preferences.
The local Bulgarian culture was identified by Hofstede as highly collectivistic, extremely uncertainty avoiding, relatively feminine, long-term oriented and pragmatic, as well as strongly restrained. I. Ivanov (2004) examined
various aspects of the typically Bulgarian learner profile in comparison with
the local Turkish and Roma ethnic minorities. The Bulgarian type was found
to be extrovert, sensing, thinking and percepting, ESTP, according to MyersBriggs Type Indicator (The Myers Briggs Foundation 2014) and Divergent, according to Kolb’s Model (1984), which was in line with the results of this study.
Chart 2: The Bulgarian sub-sample learning profile
in comparison with the overall sample profile

We can assume that the specific nature of the Divergent style, allows students to adjust easily to the environment and to the context of studies in order
to avoid conflicting situations and risk-taking experience.

Discussion
The argumentative nature of learning styles
Newton (2015) discussed learning styles as a neuromyth. According to
him, 89% of the research papers explored learning styles in Higher Education
only, endorsing Learning style data as normative, which is harmful for students and scientific research in general.
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A study by Dekker et al. 2012 (cited in Newton 2015) found that 93% of
the teachers in the UK strongly believe in the positive effect of learning style
awareness on the academic success of students. The statistical data of quality
of education and its economic outcomes in the recent past, shows that the
UK, constantly ranked highest in the recent past on Educational cognitive
skills attainment in the Pearson Global Index of Cognitive skills and educational attainment (Pearson 2017). In the QS World University ranking (Top
Universities 2017), which evaluates education performance, the Anglo-Saxon
universities tend to top the rankings with their inductive, practical approach
to studies.
We can thus assume that the higher awareness of learning styles has an
extremely positive effect on the learning success in the Anglo-Saxon universities and better understanding of the problem would help educators to add
value to their programmes of study and to facilitate more efficiently students’
employability skills development.
The influence of cultural differences on learning preference of business management students
Based on the results of our study, we can argue that cultural differences
obviously have impact on learning and communication with a more significant influence on business management students’ preference for grasping experience (AC – CE) in comparison with the process of transforming experience (AE – RO). The main finding from our research is that all cultural groups
demonstrated a dominant preference for concrete experience and reflective
observation. Therefore, the overall most characteristic style of learning was
identified as Divergent, followed by the Accommodative.
Lum, Bradley and Rasheed (2011) found similar dominant values of professionals in nursing, pharmacy and teaching. Japanese managers, Australian
students and American EFL teachers, studied by Yamazaki (2005), Fridland
(2002) and Hoppe (1990) were also identified as Divergent learners. Lashley
and Barron (2006) used the Honey and Mumford (1989) LSQ to analyse the
learning style preferences of hospitality and tourism management students in
Australia and the UK. They reported a strong preference for the Activist learning style (corresponding to Kolb’s Accommodative) on both continents and a
weaker preference for the Reflector style (Kolb’s Divergent style).
The significant statistical evidence of the impact of culture on grasping
experience led us to the conclusion that cultural differences together with personality types of business management students appear to have an equally serious influence on the choice of concrete experience rather than on abstract
conceptualisation.
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Academic fields matching each of the learning styles, according to
Piaget’s research 1970 (cited in Montgomery, Groat 1998) illustrate the predominant preference for the Divergent and Accommodative styles, found in
this study and the link to the professional specialisation in social science, humanities, and education. Kolb has focused the attention on the concept that
the majority of students in the same discipline are highly likely to express a
similar preference for learning style, proved true in this study.
The orientation towards concrete experience is driven by a willingness
to deal with concrete interpersonal situations, involving human abilities of
sensitivity and empathy for other people’s emotions. These traits predispose
leadership skills and a strong ability to work in different countries and in a
multi-cultural environment, especially in the field of business management.
Accommodative style of learning relies on active experimentation to put
the experience into practice. New conclusions and understanding of the experienced are summarised into plans to predict future actions in a specific context. Characterised as hands-on learning, the Accommodative style is based
more on personal intuition and not on logic. New challenging tasks seems
attractive to Accommodators, however, they tend to use someone else’s experience and information to complete them. Intercultural experience is not
that beneficial for the Accommodators and developing cultural sensitivity and
intelligence does not suit their profile.
The effect of cultural dimensions on students’ preference for learning
styles
Wursten and Jacobs (2013) discussed the role of the teacher and the expected student’s behaviour as intangible key components of the learning process, which are closely linked with cultural beliefs, values, and perceptions of
the immediate context in which we are functioning. Things what students can
do well are related to their abilities but the question of how they can do things is
about their style of doing these things. Relevant knowledge of styles of learning
and factors which have an influence on them can be a useful predictor of students’ behaviour, expectations, and performance in the education environment.
Is there a common pattern of learning within students of the same
culture?
A higher degree of power distance was expected and identified in the
education settings of the cultural clusters in our study sample, maintaining an
orientation towards concrete experience and reflective observation along with
the decrease in the degree of power distance. This was opposite to Barmeyer’s
(2000) assumption that students from low power distance societies will be
more likely to participate in group activities and to search for feedback, as well
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as to Holtbrügge and Mohr’s (2010) findings, associating the increased power
distance with the likelihood of preference for reflective observation and abstract conceptualisation.
We suggested that more individualist cultures would demonstrate a preference for concrete experience and reflective observation. The latter was due to
the assumption that active experimentation should be properly thought over
before the next step is made. We found statistical evidence that the most individualist cultural sub-group demonstrated the highest preference for concrete
experience and reflective observation, which supported our initial suggestion.
Contrary to Joy and Kolb’s (2009) findings, we observed a fixed pattern
of proportional decrease of preference for abstract conceptualisation with the
increase of uncertainty avoidance within our international sample of business
management students. Concrete experience was desired by the lowest UAI
bands but those with a higher degree of uncertainty measured even stronger preference than that. Hence we were led to the conclusion that UAI has a
significant influence on the preference for grasping experience. A preference
for transforming experience through the mode of active experimentation over
reflective observation was found in low UAI countries and the opposite in the
high ones, which corresponds to the empirical evidence found by Joy and Kolb
(2009), implying the idea that the degree of UAI has a strong influence on the
preference for transforming experience.
Based on the empirical evidence we found that the degree of masculinity has a relatively moderate impact on the process of transforming information
and a more significant influence on grasping information which appeared to be
in line with Joy and Kolb (2009), who identified similar relation between assertiveness (the GLOBE Project equivalent dimension of Hofstede’s Masculinity)
and learning styles, on contrary to their hypothesised statement.
Our observation study did not provide evidence of an association between long-term orientation and the preference for grasping information.
Despite the statistical significance of our assumption about the relationship
between long-term orientation and reflective observation, there was no proof
of its direct impact on the preference for transforming experience, as proved
by the empirical results in the study of Joy and Kolb (2009).

Implications for practice
Since the global classroom in Europe is getting more and more diverse
with students from various cultural backgrounds and different styles of learning, it is obvious that the traditional types of education systems cannot meet
the requirements of the new world.
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Experiential Learning Concept in teaching culturally diverse students
We can consider some aspects of putting our results together with personal observation and experience into the practical context of the Experiential
learning concept. Kolb’s learning cycle could be summarised as do, review,
develop and implement, (Thompson, Chapman 2008-2013). New experiences
(doing things) should be observed and reflected upon (reviewing the experience), which should lead to abstract concepts and conclusions (developing
ideas), and these conclusions are consequently tested in practice through new
experiences (implementation of ideas).
The main concept of Kolb’s Experiential Learning Theory – its model, cycle, and styles, give educators an instrument to examine the processes
of grasping and transforming information by students. Creating and implementing appropriate study programmes in higher education institutions can
increase students’ productivity for better learning results and establish encouraging education environment.
Recognising Divergent and Accommodative style
The perceptual learning environment, argued by Fry and Kolb (1979), is
important for the Divergent learners because it provides a context in which
students can understand the relationships between concepts, and search for
solutions to problems. Through watching and listening, discussions, writing
and personal reflection, the learner is put in the focus of the learning process
and the teacher should feel responsible for establishing an encouraging environment.
Independent learning
Experiential learning suggests that students can learn independently
through reflecting on their personal experiences, so the teacher’s role should
be a subtle facilitator of the intellectual activities. The emotional intelligence
as an essential set of leadership skills in the modern world can be enhanced
and established in the classroom through the interdisciplinary incorporation
of reflective practice like reflective essays, class discussions, keeping personal
diaries and other activities in which students can take their time in patience for
objective and careful judgment.
Cultural awareness
Developing cultural awareness modules for both students and teachers
might be integrated into the curriculum and the institutional training programmes through self-assessment tests, relevant discussions, and engaging activities. Culturally relevant teaching builds on the understanding of someone
else’s cultural values and behavioural expressions which increases individual’s
empathy, leading to improved trust and respect between teachers and students,
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as well as between students within a group. All these facilitate a climate of
cooperative learning and establish a “psychologically safe” (Powell, KusumaPowell 2015) environment for the individual learner.
Experiential learning strategies for teaching
An important application of Kolb’s Model is related to educators’ capability to identify learning styles, followed by designing learning activities in a
way which best suits and engages all learners along the experiential learning
cycle in order to challenge their cognitive abilities.
The class activities suggested by Montgomery, Groat (1998) supported
Kolb’s concept of the Divergent and Accommodative style, which relies on
acquisition of information through feelings (motivational stories), group discussions of a common experience, self-assessment tests, common experience
of new things and shared emotions. All these focus on interpersonal relationships and are said to be typical for the service professions.
Table 8: Suggested teaching activities corresponding to Kolb’s Learning
Model (adapted from Montgomery, Groat 1998)
Main question

Divergers

Assimilators

Convergers

Accommodators

Why?

What?

How?

What if?

Expert

Coach

Role of faculty
Motivator
Teaching
activities
Motivational stories

Lectures

Homework tasks

Evaluator
Open ended
problems

Group discussions

Textbooks

Computer simulations

Presentations

Group projects

Individual reports

Design projects

Subjective tests

Demos
Independent
research

Field trips

Subjective exams

Field trips

Objective exams

Simulations

Role-plays

Statistical analysis
Gathering
information

Demonstrations
Planning and
organising

Competitions

Case studies

Brainstorming

Discussions

Problem solving

Creative writing
Self-awareness
activities

Logical quizzes

Mehigan (2005) and other scholars in the field, suggested the creation of
an individual “strategy toolbox” of teaching materials based on research strategies for various learning styles. They should be revised, regrouped, added up
and validated throughout one’s teaching practice.
Accommodating various styles of learning is a way to promote high expectations and to increase all students’ interest and willingness to actively engage in the process. It is widely accepted in the literature that students should
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not be taught to their preferred style only. Instead of that, an optimised balance
should be sought for creating an environment which stimulates the development of the less preferred learning modes.
Experiential learning for developing management skills of business
students
The focus of experiential learning is the learner’s personality and relevant
methodology is critical to find the most balanced experience which encourages
experimentation, reflection, conceptualisation and active participation in class.
Experiential management curricula were designed by Sims and Sauser
(1985) with the intention to develop management skills of business students.
Successful implementation of such a programme depends on the ability to
deal with concrete experience and problems, the combination of theory and
practice, effective methods of assessment and feedback, an opportunity for
developing self-awareness, reflection and active experimentation. Exposing
students to challenging and demanding tasks would take them out of their
comfort zone and promote strategic decision-making.

Conclusions
The results of this study provided evidence of a significant impact of
culture on students’ preference for grasping information through concrete experience. It was found that the process of transforming information through
active experimentation over reflective observation was only partially affected
by culture. Personality traits and choice of the education field are highly likely
to have the most influence on processing information.
Based on the above, we can summarise that the main factors affecting
individual preferences for learning styles are cultural characteristics, personality traits, and educational specialisation. The cultural impact appeared to be
the most influential on students’ inclination to concrete experience, and the
professional specialisation to reflective observation, which identified a distinct
preference for divergent thinking.
Our analysis of the cultural impact on learning proved Power Distance
and Uncertainty Avoidance to have the most significant effect on perception
and processing of information.
The Experiential learning model can be of help for higher education institutions to create an environment which gives an opportunity to international students for adequately comprehensive learning process through the application of specific approaches which best suit culturally diverse cognitive skills
and expectations not only of the Divergent and Accommodative learners but
also he Assimilative and Convergent types.
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Limitations of the study
We acknowledge that the results of the study might be limited in terms
of the size of the cultural groups’ sub-samples, and particularly, the number of
cases representing more individualist cultures for a better distinction between
collectivist and individualist values. Another limitation can be related to potential perceptual bias, due to the English language terminology used in the
Learning Style Inventory.
Because of the demographic homogeneity in age range and professional specialisation, assessment of their impact was not considered based on the
suggestion that these would equally influence learning preferences. Finally,
the sixth dimension defined by Hofstede in 2010, Indulgence versus Restraint
(IND) was not used for the purposes of this study due to the lack of relevant
literature and comparative empirical evidence of its impact on learning preference.

Recommendations for future study
Further empirical validation of all cultural dimensions, including the
Indulgence versus Restraint, will bring for better understanding and a deeper
analysis of the association between culture and learning. The sixth dimension
relates to freedom of speech, personal happiness and the feeling of control over
one’s own life, which is highly likely to affect cognitive skills and learning styles
preferences.
Further comparison of the relationships between personality traits, cultural dimensions and learning styles of a bigger sample size would be beneficial for higher education institutions for more thorough identification of the
factors affecting students’ performance and learning outcomes.
Exploration of teachers’ own preferences for learning styles compared
against those of their students, will bring light to the productivity of the preferred teaching approaches and will suggest ideas for improving students’
learning potential.
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IN MEMORIAM
На това място в сборника трябваше да бъде поместена статията на
проф. д.и.н. Иван Стоянов. В нея той искаше да сподели свои наблюдения
и коментари за приятелите на Васил Левски, останали публично
непознати. Времето не достигна замисленият текст да бъде довършен.
Поклон пред паметта на нашия уважаван и скъп колега.

IN MEMORIAM
This place in the collection was reserved for the article of Prof. Dr.
Habil. Ivan Stoyanov. In that article he wanted to share his observations and
comments about Vassil Levski’s friends who had remained unknown to the
general public. He did not have enough time to complete the intended text.
We herewith pay tribute to our respected and dear colleague.

355

НЕПОЗНАТИ ПРИЯТЕЛИ,
ПОЗНАТИ НЕПРИЯТЕЛИ
◆
СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ • 7
◆
Катедра по журналистика и масови комуникации
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
◆
Формат 70 x 100 /16
Печатни коли 22,25
◆
ФАБЕР
Велико Търново, ул. „Гара Велико Търново“ 1
(062) 600 650; www.faber-bg.com

