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ПРЕДГОВОР

Дойдох, видях, победих… За съвременния комуникатор в публич-
ното, а и в частното пространство, това твърдение вече съвсем не е задо-
волително. Нещо повече, днес дори не е необходимо да отидеш някъде, 
да си бил там, за да го удостовериш. Да се тагваш, това е важно, не да 
преживяваш. 

Дойдоха времена, в които винаги, навсякъде и във всичко, по вся-
какъв повод се намесва визуалното изображение, кодиращо паметта. Ду-
мите отлитат, написаното потъва между страниците или изобщо не му 
се обръща внимание. Думи, думи, думи, бе казал някога Хамлет. Днес, 
въоръжени със смартустройствата си, в захлас повтаряме в хор: думи-
те не казват всичко, думите не казват нищо, вездесъщият образ говори 
вместо тях. Защото не думите, но дори снетият застинал образ вече се 
оказва недостатъчен аргумент в полза на истината. По-истинско някак е, 
ако бъде уловен в движение мигът.

Вездесъщият анимиран образ повтаря до безкрай живота ни. Га-
рантира ни безсмъртие – не само спираме мига, но го и връщаме толкова 
пъти, колкото си пожелаем. Следователно? Живеем толкова, колкото по-
желаем. Въпросът е как? 

Veni, Vidi, Vici. Veni, Video, Vici.
Темата на това издание явно се оказа прекалено голяма лъжица за 

устата на академичния изследовател, на практикуващия „визионист“. Но 
днес визионерстването излиза от фантазмените светове на метафорич-
ното слово, за да прибегне до безспорния аргумент на движещия се об-
раз. Дойдох, заснех,… победих. Но дали това е победа? И дали снимащият 
е вездесъщ?

Мнозина бяха званите за поредния девети опус на изданието „Об-
ществени комуникации“. Малцина се оказаха призваните. Някои се уп-
лашиха. Други дезертирахме. Ще се оправдаем, че събираме сили за след-
ващия брой. Защо? Нали всички сме хора на словото? 

Сред авторите на настоящето издание ще срещнете само смелчаци. 
Двама професори, двама доктори, двама кандидати за голямата наука. 
Храбри до безсразсъдност са тези колеги, основно филолози или медий-
ни теоретици (и практици). Една трета от тях са на възраст… под и около 
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30 години. Обяснимо. Животът обича смелите и младите. Другите? Те 
са млади по дух, по амбиции и мечти. Те са от породата съмняващи се. 
Най-добрата порода. Обглеждат хоризонтите на лингвистиката и тексто-
логията, семиотиката, херменевтиката и наратологията – в класическия 
ѝ облик, подирил (измамно) нежното докосване на десетата муза (те-
левизията). В дискурса се намесват здравата ръка и ястребовото око на 
най-сигурния пристан на визуалното. Това е класическата фотография 
с цялото ѝ тежко семейство… и други животни. С трудните ѝ любови: 
историческите сюжети, литературните контексти, пропагандните упо-
треби, комерсиалните ефекти. В победния ход на фокусирането върху 
образа ѝ опонират сериалните сценарии – някак „по женски“ закачли-
во. Проговаря ѝ модният дискурс на пиарските стратегии на успеха. По 
дрехите посрещат. И хомолуденсово се гмурват в света на визуалното, 
комерсиалното и дидактичното, виртуалните игри. 

Образ и слово: разум и чувства. Партньори или съперници са? Не е 
важно. В началото бе словото. А образите владеят света. Защото владеят 
съзнанието ни. Около тях се суетят инфлуенсъри. Слугите на култура-
та, обслужващият персонал в комуникационния процес. Защо ли Мария 
Антоанета е можела сама да надене кринолина си, да издои овцете си, 
а ние да не можем без инфлуенсъри? В състояние ли сме да преживеем 
празник или житейско приключение, без да го заснемем и оповестим? 
Без да се вкараме в екранна схема на съперничества и благини? Без да се 
похвалим? Всяка победа е похвала. Победа ли е да уловиш образа? Попи-
тайте Емил, но не Емил на Русо, а героя писател и рекламен бос от филма 
„Вездесъщият“ (2017, реж. Илиян Джевелков). Кои са истините, които 
не бива никога да узнаваме. А и Фредерик Бегбеде има някои отговори.

Възможна ли е днес класическа филологическа наука или медиаз-
нание, за които няма истини, които не трябва да бъдат проучени? И защо 
продължаваме да пишем и обясняваме очевидни неща? Очевидни ли са 
всъщност и да вярваме ли на очите си? Докога ще възпроизвеждаме ани-
мираните сюжети на собственото си познание? Какво има отвъд образа 
и въпреки думите? Дали това не е вариант на въпроса има ли живот след 
смъртта? 

Настоящият сборник от серията „Обществени комуникации“ ни 
подканя да търсим невъзможните отговори на тези невъзможни въпро-
си. Какво ли е отношението на авторите към идеята за безсмъртие?

Евдокия Борисовa
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PREFACE

I came, I saw, I won… For a modern communicator in both public and 
private space, this is no longer enough. Moreover, you don’t even have to go 
somewhere or to have been there in order to prove it. Tagging yourself, that’s 
what matters, not so much the experience.

We live in a time when the visual images encoding our memories are 
ubiquitous – they are always there, whenever and for whatever reason we need 
them to encode our memories. Words are fleeting, written texts fade from the 
pages, or we simply ignore them. Words, words, words, as Hamlet once said. 
Today, armed with our smart devices, we chant in a trance-like state: words 
can’t say everything; words say nothing; the mighty image speaks for them. 
Not only words, even static photo images are now considered insufficient evi-
dence. It’s much more real to catch the fleeting moment in a snapshot.

The ubiquitous animated image repeats our lives an endless number of 
times. It grants immortality – we not only stop the moment, but relive it as 
many times as we wish. That means we can live as many times as we want. Yet 
the question is how we live.

Veni, Vidi, Vici. Veni, Video, Vici.
It seems that with the theme of this edition we tried to make academic 

researchers, our „visionary“ practitioners, bite off more than they can chew. 
Yet nowadays, the visionary emerges from the phantasmal worlds of the meta-
phorical representation and resorts to the undeniable argument of the moving 
image. I came, I took a picture, …I won. But is it really a victory? And is the one 
who takes pictures ubiquitous?

Many were those who were asked to contribute to the ninth issue of Pub-
lic Communications. Few were brave enough to respond. Some were scared. 
Others, including myself, deserted. We’ll just ask for an excuse and promise to 
muster courage for the next issue. Why did it happen? Are we not all people of 
the word?

Among the authors of this issue you will find only the bravest of re-
searchers. Two professors, two doctors, two PhD candidates. Shall we call our 
colleagues, mainly philologists or media theorists (and practitioners) coura-
geous or just reckless? About a third of them are… under or about 30 years 
old. That makes sense. Life favours the young and the brave. The others? They 
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are young at heart, and have ambitions and dreams. They are of the doubting 
breed. The best breed. They examine the horizons of linguistics and textology, 
semiotics, hermeneutics and narratology in its classical form, looking for the 
(deceptively) gentle touch of the tenth muse (the television). In this discourse, 
one can feel the strong hand and the hawk’s eye of the safest harbor of the 
visual – the classical photography with its whole extended family… and other 
animals. And its troublesome infatuations: the historical tales, literary con-
texts, propaganda purposes, and commercial effects. Its triumphant advance 
in the quest of the image is confronted by teasingly feminine social scenarios. 
We hear the cutting edge discourse of PR success strategies. Fine feathers make 
fine birds. And so we plunge into a Homo Ludens world of visual, commercial, 
didactic, virtual games.

Image and word: sense and sensibility. Are they partners or rivals? It 
doesn’t really matter. In the beginning was the word. Yet images rule the world. 
They control our minds. Influencers hover around them. The servants of the 
cultured, the intermediaries of the communication process. Why was Marie 
Antoinette able to put on her crinoline and milk her sheep on her own, but we 
can’t not do without influencers? Can we enjoy a holiday or live our lives with-
out filming them and making them public? Without bothering with TV rival-
ries and benefits? Without boasting? Victory deserves praise. But is it a victo-
ry to capture an image? Ask Emil (not Rousseau’s Emile) but the writer and 
advertising boss from the movie „The Omnipresent“ (2017, directed by Ilian 
Djevelkov). What are the truths we should never know? Frederick Beigbeder 
might have some answers.

Can there be classical philology or media studies for which there are no 
truths that should not be challenged? And why do we keep on writing about 
and explaining obvious things? Are they really obvious and should we trust 
our eyes? How long shall we keep re-playing the animated storylines of our 
own knowledge? What is there beyond the image and despite the words? A 
question similar to Is there life after death.

Look for the impossible answers to such impossible questions in the 
present issue. The authors have certainly touched on immortality.

Evdokiya Borisova

Preface
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ОБРАЗ И СЛОВО: ЗА ПАРТНЬОРСТВОТО  
ПОМЕЖДУ ИМ КАТО БЕЗКРАЙНО МНОЖЕСТВО

Ивелина Савова

IMAGE AND WORD: THEIR PARTNERSHIP  
AS AN INFINITE SET

Ivelina Savova

Abstract: The paper deals with the ways in which the visual representation part-
ners with the verbal one. Three aspects of this partnership are discussed: first, how 
the visual and the verbal interpret each other; second, what functions the visual 
ingredient has in verbal texts, and how the verbal element itself creates an image. 
The third aspect comments on different linguistic structures – words, expressions, 
sentences, (parts of) texts – and shows how they facilitate visual thinking. The re-
sulting visual complexes are connected not only with the understanding of what is 
said, but also with its effectual power.

Keywords: image, word, visual, verbal, text

1. Годината е 1983. Групата „Куийн“ записва знаменитата си песен 
„Radio Ga Ga“, пусната в обращение през януари 1984 г.1 Класическото 

1 Песента е написана от барабаниста на групата Роджър Тейлър. Пусната е като син-
гъл и същевременно е включена в албума „The Works“ (1984), както и в компилативните 
албуми „Greatest Hits II“ (1991) и „Classic Queen“ (1992). Парчето незабавно става хит и 
заема първо място в топ класациите на 19 страни. Музикантите го изпълняват на всеки 
свой концерт до последното им шоу с вокалиста Фреди Меркюри през 1986 г. Песента е 
сред хитовете, изпълнени от групата в 25-минутното ѝ участие в мащабния благотво-
рителен концерт „Жива помощ“ (Live Aid) в подкрепа на гладуваща Етиопия на 13 юли 
1985 г. пред 82 000 души на стадион „Уембли“. Това изпълнение се смята за най-доброто 
за песента (по-добро дори от студийния запис), а цялото участие на групата в концерта 
(с шест хитови песни) се признава за най-силното ѝ живо изпълнение до момента. Нес-
лучайно една оценка гласи: „На 13 юли 1985 г. друга кралица управлява Британия“. А в 
коментарите в интернет под клипа на тази песен от концерта почитатели споделят: „Без 
хореография, без танцьори отзад, без дизайнерски дрехи, без светлини и други ефекти 
„Куийн“ разчитат само на микрофона, на инструментите си и на гласа на Фреди“. И още: 
„Ако пак изпратим нещо като „Войъджър“ в космоса, надявам се да пратят и това с него“.
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рок парче, както помним, е елегантна подкрепа на радиото като медия 
във все по-трудната му борба с тогавашните „образни“ медии (основ-
но двигателно-изобразителни – телевизия, кино, видео). Според песен-
та радиото е било за лирическия герой единствен приятел през тийней-
джърските нощи; от него хората са чували всичко, което трябва да се 
знае. Радиото ги е карало да се смеят, да плачат, да се чувстват, сякаш 
могат да летят (You made ’em laugh, you made ’em cry. You made us feel like 
we could fly). В новите времена нещата са променени – всичко вече се 
гледа на видео, а самото видео – с часове и часове. Но и видеото може да 
досади понякога, затова радиото има своето място:

Да се надяваме, че никога няма да си 
тръгнеш, стари приятелю. 
Както с всички добри неща, ние зависим 
от теб. 
Така че навъртай се наоколо, защото може 
да ни липсваш,
когато се уморим от всичко това визуално.

Let’s hope you never leave old friend.

Like all good things on you we depend.

So stick around ’cause we might miss you

When grow tired of all this visual. 

И разбира се, през цялото време се повтаря оптимистичният ре-
френ:

2

Ти имаше своето време, ти имаше силата.

Ти тепърва ще имаш най-добрия си час, 
радио.

You had your time, you had the power.

You’ve yet to have your finest hour, 
Radio.2 

Предположението в текста на „Куийн“ е, че визуалното може да 
ни дойде в повече някой ден и дори да ни омръзне. Но няма и намек за 
обратната опция – че в съвременната епоха то, технически обогатено с 
нови възможности, ще е още по-обсебващо. Че все повече ще привлича 
сетивата ни, че (дори и да ни е омръзнало) все повече ще предизвиква 
реакциите ни и ще контролира действията ни.

2. Измеренията на визуалното естествено са многопосочни и мно-
гоаспектни. И всяка посока и аспект могат да провокират множество и 
неочаквани наблюдения и размишления. За това изложение е интересна 
посоката, в която иконичният образ си партнира със словото.

Според математическата теория, в съвкупностите от обекти (еле-
менти), разглеждани като цяло и наричани множества, броят и подред-

2 Адресите в интернет на всички споменати в изложението музикал-
ни изпълнения могат да се видят в края на текста.

12 Ивелина Савова
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бата на елементите, както и броят на срещанията на даден елемент, са 
произволни. В този контекст множеството на иконичните образи и мно-
жеството на езиковите знаци не са празни множества, нито пък са рав-
ни (с еднакви елементи) или равномощни (с еднакъв брой елементи). Те 
обаче могат да си взаимодействат по неизброимо количество начини. И 
в тази неизброимост да създадат ново непразно множество от типа без-
крайни. 

Партньорството на иконичното и словесното може да се прояви 
различно3. Възможно е, от една страна, визуалният образ да представя 
нещо, описано преди това чрез думи. Или обратно, чрез думи, метатек-
стово, да се описва и/или тълкува визуален образ. От друга страна, е въз-
можно визуалното да придружава словесното, като го илюстрира или 
допълва. А трета отделна страна е, когато самото слово изгражда образ. 
Един поглед в няколко различни направления може да илюстрира тези 
възможности. 

2.1. Доста лесно е да се намерят примери за това как нещо, същест-
вувало първо словесно, после се визуализира. Достатъчно е да се вгледаме 
например в ренесансовата и бароковата живопис, за да видим колко чес-
то майсторите на четката претворяват на платно, в багри и светлосен-
ки, библейски и митологични сюжети. Изложената в музея „Ел Прадо“ 
в Мадрид картина на Тициан „Грехопадение“ (1570) например представя 
познатата библейска сцена за Адам и Ева под дървото на познанието в 
райската градина, в мига, когато Ева е протегнала ръка да поеме забране-
ния плод. Същият сюжет е разработван и от Рафаело (фреската „Адам и 
Ева“ (1511) на тавана на един от ватиканските музеи), от Микеланджело 
(фреската „Грехопадение и изгонване от Рая“ (1512) на свода на Сикстин-

3 Иконичните образи имат собствена качествена ценност, която тук не се обсъжда 
самостойно. Във фотографии, картини, плакати, стенописи, скулптури, произведения на 
строителната и ландшафната архитектура, на съвременния поп и стрийт арт и пр. обра-
зът стои в чист вид, вкаменена еманация на творческото търсене, мислене и въображе-
ние. Например картините, фотосите, инсталациите, скулптурите и другите артефакти в и 
около сградата на музея за модерно изкуство „Гугунхайм“ в Билбао сами по себе си носят 
своите послания за ценителите. Произведенията на десетки авангардни творци – работи 
като например скулптурите на паяка, на лалетата и на 12-метровото кученце от цветя при 
входа, картината със 150-те Мерилини на Анди Уорхол (150 еднакви снимки на лицето на 
Мерилин Монро в различни цветове), инсталацията „The Matter of Time“ (Същността на 
времето) от седем вълнообразни стоманени скулптури във формата на лабиринт, светоди-
одната инсталация от колони червено-сини електронни табели с отвесно „течащи“ тревож-
ни надписи, както, разбира се, и шедьовърната деконструктивистка архитектура на самия 
музей, дело на американския архитект Франк Гери – без съмнение правят непретенциозния 
постиндустриален Билбао в едно от забележителните културни средища на Европа.
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ската капела във Ватикана), от Рубенс („Падението на човека“, 1628). От 
митове Тициан взема идеята например за картините си „Похищението 
на Европа“ (1562) и „Венера и Адонис“ (1554). Моменти от земния живот 
на Христос, познати от евангелски текстове, пък са изобразени в творби 
като „Поклонение на влъхвите“ (1619) и „Разпнатият Христос“ (1632) на 
Веласкес, „Разсъбличане на Христос“ (1579) и „Възкресение Христово“ 
(1600) на Ел Греко, „Носене на кръста“ (1565) на Тициан и мн. др.

Визуално третиране на темата за земния живот на Исус със сред-
ствата на архитектурата и скулптурата пък е потърсено в емблематич-
ния храм „Саграда Фамилия“ (Sagrada Familia) в Барселона, дело на твор-
ческия гений на Антони Гауди4. Църквата „Саграда Фамилия“ (Светото 
семейство) е посветена на Исус и земните му родители Мария и Йосиф. 
Тя не е нито най-голямата, нито най-пищната християнска църква в све-
та, но със сигурност е най-необикновената. Външният ѝ вид е трудно да 
бъде описан – тя не прилича съвсем на храм, по-скоро наподобява замък 
от приказка, забол фантастични кули в небето5. Постройката, която все 
още не е докрай завършена6, от 1984 г. е част от световното културно на-
следство под закрилата на ЮНЕСКО, смята се за символ на Барселона и 
за най-грандиозния и уникален шедьовър на Гауди. Започната като ри-
мокатолическа църква, по-късно е обявена за катедрала, а през 2010 г. е 
тържествено осветена от папа Бенедикт ХVІ като базилика7.

С оглед на обсъждания аспект на темата интерес представлява из-
пълнението на фасадите. Според замисъла на Гауди фасадите откъм три-
те портала трябва да визуализират трите основни момента от живота на 

4 Пълно име Антони Пласидо Гилермо Гауди и Корнет (1852 – 1926), испански архи-
тект от Каталуния, отличаващ се с характерен, авангарден за времето си изразен стил, 
описван като съчетание на неоготика и ар нуово с белези на сюрреализъм и кубизъм. 
Определян е като най-нетрадиционния архитект на ХХ в., неповторимо визуализиращ 
естествените линии на природата и смело комбиниращ камък, дърво, ковано желязо, 
керамика, стъклопис.

5 Снимки на външния и вътрешния вид на катедралата могат да се видят в интернет.
6 Строежът е започнал през 1882 г., а след смъртта на Гауди през 1926 г. е продъл-

жен от други архитекти по чертежи и макети на каталунския майстор. Има три порта-
ла: един от тях е завършен от Гауди, друг – от други архитекти, а по третия все още се 
работи. По план са предвидени 18 кули (завършени са 8) – най-високата ще се издига 
на височина 172,5 м и ще бъде посветена на Исус, другите са посветени на Богородица, 
на дванайсетте апостоли и на четиримата евангелисти; има да се дострояват още 60 м 
кули. Очаква се строежът да бъде завършен до 2026 г. по случай 100-годишнината от 
смъртта на архитекта, но тази дата изглежда доста оптимистична. 

7 Има се предвид базилика като специален титул, даван от папата на най-значими-
те римокатолически църкви.
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Исус: първата фасада – Рождество – изобразява сцени от раждането на 
Исус и е обърната на изток8, като е потърсена връзка на появата на бо-
жия син с изгрева на слънцето; втората фасада – Разпятие – е на запад и 
изобразява кръстните мъки на Спасителя; третата фасада – Възкресение 
и слава – е централна и лежи на юг, срещу олтара. Построена изцяло от 
Гауди е фасадата Рождество. По нея множество скулптури и барелефни 
сцени, изобразяващи най-важните моменти на рождеството, описани в 
евангелията, са свързани в цялостен разказ – получаването на благата 
вест, яслите в обора, овчарчетата, Витлеемската звезда, поклонението на 
влъхвите, Мария с младенеца, Йосиф, който бди над тях, и пр. Фигурите 
на хората са допълнени от множество други елементи – известно е, че 
архитектът е бил почитател на природните мотиви и форми, затова тази 
фасада е пищно украсена с барелефи на дървета, цветя, слънчогледи, 
гълъби, костенурки, охлюви и пр., преплетени в невъображаем ажурен 
дизайн. Пак така подробна, наситена със сцени от бичуването, пътя към 
Голгота, разпятието, страданието на кръста, оплакването, смъкването от 
кръста и под., е втората фасада – Разпятие, която обаче е много по-строга 
и насечена (според виждането на по-късните архитекти).

Също толкова необикновена е църквата и отвътре – тя е просторна, 
без странични параклиси и рисувани икони в нея. На четирите страни 
стоят четири скулптури – разпнатият Исус на олтара, Богородица над 
западния портал и Йосиф над източния, свети Георги (покровителят 
на Барселона) над южния. Сводът се крепи на колони с форма на раз-
клоняващи се дървета, които сплитат клони и създават на посетителя 
усещането, че се намира в градина. Силно впечатляващи са витражите: 
почти целите стени представляват стъклописи – цветни рисунки от хи-
ляди парченца стъкло във възхитителни съчетания на форми и цветове. 
Майсторският усет на Гауди кара вътрешността да искри в слънчев ден 
(каквито са повечето в Барселона) във феерия от светлина, отразяваща 
се по стените и пода. Потопен в ярко оранжево-жълто-червеното сияние 
на лятото в единия край, посетителят потъва в синьо-зеленото спокой-
ствие сякаш на морските дълбини в другия край или се отпуска в сенки-
те сякаш на нежнолилава привечер в третия.

В какви картини ще бъдат изобразени възкресението и славата на 
Христос на фасадата откъм южния портал, предстои да се разбере към 
2026 г. Говори се, че акцент ще бъде противопоставянето на седемте 

8 Постройката е ситуирана в посока север – юг (съответно за олтара и за централ-
ния вход), а не както е според канона с олтар на изток.
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смъртни гряха и седемте небесни добродетели. Така или иначе фасадите 
от шедьовъра на Гауди в основата си са архитектурни и скулптурни ин-
терпретации на преди това писано слово.

2.2. Пак така лесно е да се онагледи обратният процес, а именно 
метатекстовото словесно представяне или тълкуване на даден визуа-
лен образ. Да вземем например спомената по-рано картина на Диего Ве-
ласкес „Разпнатият Христос“, изложена в „Ел Прадо“. Дори най-беглото 
екскурзоводско описание на картината е такова именно представяне. 
Екскурзоводът ще обърне внимание на туристите върху отделни детай-
ли, ще посочи ъгли и перспективи на възприемането, ще тълкува специ-
фични внушения. Ще обясни как художникът е постигнал достойнство-
то и спокойствието, което излъчва от кръста вече мъртвият Христос. Ще 
подчертае, че картината е най-известната религиозна творба на худож-
ника, ще обясни защо тя се смята за повратна точка в творчеството му 
и т.н. Впрочем, когато се говори за метатекстов анализ на тази картина, 
е задължително да се спомене професионалната ѝ и задълбочена худо-
жествена интерпретация, направена от Мигел де Унамуно в поемата му 
„Христос на Веласкес“. 

Такъв характер имат и есетата на Кенет Кларк върху шестнадесет 
шедьовъра на западноевропейската живопис, публикувани в книгата му 
„Когато гледаме картини“ (Looking at Pictures), първо издание 1960 г. В 
шестнадесет аналитични есета авторът представя качествата на подбра-
ните известни картини („Менините“ от Веласкес, „Полагането в гроба“ 
от Тициан, „Трети май 1808“ от Гоя, „Автопортрет“ (от 1663 г.) от Рем-
бранд и др.), коментира мястото им в творчеството на авторите и значе-
нието им в световната култура.

Предложеното по-горе описание на храма „Саграда Фамилия“ 
също е подобен тип вторична словесна интерпретация.

3. Втората страна на обсъжданото взаимодействие, при която визу-
алното съществува едновременно със словесното, като е просто негов 
фон или го илюстрира, или пък поема част от смисъла (допълва го), е 
много чест и поради това важен аспект. Той е коментиран в множество 
различни посоки (вж. напр. Dobreva 2016; Ivanova 2015), но съвсем не е 
изчерпан. Вниманието тук привличат няколко типа прояви. 

3.1. Да се спрем най-напред на музикалните клипове. Смята се, че 
„Бийтълс“ първи са направили клип през 1964 г. – към песента си „Can’t 
buy me love“ (Любовта не може да се купи), но че истинският възход на 
клиповете е от 1981 г., когато започва да излъчва каналът MTV. Днес този 
тип видеа са специфично изкуство в рамките на музикалната индустрия 
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и нерядко аудиовизуалната презентация е в основата на възхода на даде-
на песен до хит.

В днешно време клиповете все по-рядко са сравнително прости (и 
евтини като реализация) – например изпълнителят е поставен в някакво 
обкръжение (морски бряг, парк, студио с декор и под.), което е просто 
фон, само материална среда за изявяващия се като централна фигура пе-
вец, който стои или върви, пеейки. Днес обичайно клиповете са сложни, 
креативни миксове от декор, танц, светлини, ефекти, костюми и обикно-
вено са населени с количество активни и пасивни персонажи. Особено 
впечатляващи са сюжетните музикални видеа – тези с характер на кра-
тък филм (short movie), разказващ история, свързана (а понякога и не 
съвсем свързана) с текста на песента. Това са скъпи продукти9, сценог-
рафирани, режисирани и произведени с всичкия необходим технически 
персонал и оборудване на съвременното кино, включително изпълните-
лите на роли, сред които обичайно и музикантите.

Подходяща илюстрация на казаното са два примера. Първият е 
клипът към песента „Natural“ (Естествен) на групата „Имаджин драгънс“ 
(Imagine dragons)10. Песента е водещ сингъл от четвъртия албум на гру-
пата, пусната е в обращение през юли 2018 г. По съдържание сингълът е 
мрачно откровение за жестокостта на живота, за трудността да се спра-
вяш в един вълчи свят, когато в сърцето тегне съмнение дали небето ще 
ни спаси от нашите грехове. Да оцелява, е природно заложено у човека, 
но за да оцелееш, трябва да си студен като камък. Дори когато душата из-
бледнява до черно и ражда самоубийствена идея, когато краят е пред теб, 
ти си сигурен, че ще го достигнеш решително и хладнокръвно. Водещата 
идея, неколкократно повтаряща се в припева, е:

9 Смята се, че най-скъпият клип засега е на стойност 7 милиона долара и е към песен-
та „Scream“ (Писък) на Майкъл и Джанет Джаксън (1985). Второ и трето място се заемат 
от Мадона с песните ѝ „Die another day“ (Да умреш друг ден) (2002) и „Express yourself “ 
(Изрази себе си) (1989), съответно с 6,1 и 5 милиона долара. В първата десетка са още по 
една песен на Мадона, Майкъл Джаксън, Гънс енд Роузес, Ем Си Хамър, Марая Кери и др. 
(като клипът под № 10 е за „скромните“ 2,4 милиона долара) (вж. Todorova 2017). 

10 Сравнително млада американска рок група от Лас Вегас. Музикантите са изда-
ли четири много успешни албума, водещите сингли от които почти веднага оглавяват 
музикалните класации, напр. песента „Radioactive“ (Радиоактивен), обявена за най-го-
лемия рок хит на 2012 г., песните „Believer“ (Вярващ) и „Thunder“ (Гръмотевица) през 
2017 г., песента „Natural“ (Естествен) през 2018 г. Песни на групата все по-често звучат 
и по българските музикални канали; парчето „Естествен“ например беше избрано от 
Михаела Филева като състезателна песен в музикалните двубои в нейния отбор в из-
данието „Гласът на България“ през 2019 г., а песента „Гръмотевица“ беше изпята като 
обща песен на финалистите в началото на финалното шоу на формата. 
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Това е цената, която плащаш.
Остави сърцето си отзад, хвърли го – 
просто още един продукт на днешния ден.
По-добре да бъдеш ловецът, отколкото 
плячката.
И стоиш на ръба изправен,
защото си естествен (такава е природата ти).
Биещо сърце от камък.
Трябва да бъдеш толкова студен,
за да се справиш в този свят.
Да, ти си естествен. 
Живеейки убийствения си живот, 
трябва да бъдеш толкова студен.
Да, ти си естествен.

That’s the price you pay.
Leave behind your heart and cast away 
– just another product of today.
Rather be the hunter than the prey.

And you are standing on the edge face 
up ’cause you’re a natural.
A beating heart of stone.
You gotta be so cold
To make it in this world. 
Yeah you’re a natural.
Living your life cutthroat
You gotta be so cold.
Yeah you’re a natural.

Клипът към парчето може да се определи меко като предизвикате-
лен. Нещо като психотрилър и филм на ужасите, наситен с мистика, пре-
следване, призраци, мрачни герои със заплашително поведение, и всич-
ко това сред водещата идея за смъртта и борбата за оцеляване. Тук има 
преследвано момиче, готово да се защитава с нож в ръка, което в други 
сцени се мъчи да се самоудави във вана. Има мъж (в ролята е вокалистът 
на групата Даниел Рейнолдс), който копае гроб; има катафалка, опеча-
лени, но момичето лежи живо в гроба и се мъчи да повдигне пръстта, 
докато над него висят корените на прораснала върху гроба трева. Фон на 
всичко е къща, пълна с танцуващи хора с ужасяващи маски, а на пиано-
то свирят неестествено дълги, протегнати през цялото помещение ръце. 
Има също призрачна жена с избухващ в очите и устата адски пламък, 
има бавно осветявана купчина черепи на кукли, престояла храна, напъл-
зяна от дълги тлъсти червеи… Ужасяващо, но въздействащо. И препле-
тено с мощния забив на алтернативния рок в припева и с присъщата за 
групата неравномерно накъсана и скоропоговорна фраза в куплетите.

Съвсем друг характер има вторият клип – към песента „Say, say, 
say“ (Кажи, кажи, кажи) на Пол Маккартни и младия Майкъл Джаксън 
(1983). Песента е любовна; в нея героят умолява любимата да не го из-
оставя завинаги и без посока, защото любовта му е истинска и сълзите 
му не пресъхват. Любимата никога не е проляла и сълза, не вярва в не-
говата обич, а той се моли само тя да види нещата по същия начин като 
него. Клипът към тази непретенциозна, но добре направена песен има 
малко общо по съдържание с нея. Но той е очарователен образец на 
краткото сюжетно кино – весел, забавен, поучителен (с направения от 
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героите благотворителен жест). Излиза през 1984 г. и според класацията 
на списание „Билборд“ е сред четирите най-добри видеа за годината. 
Главните роли в клипа се изпълняват от Маккартни и Джаксън, от Лин-
да Маккартни и Ла Тоя Джаксън. Видеото започва с поставяща сюжета 
му интродукция преди песента. Двамата герои са „Мак и Джак“ от пъ-
туваща водевилна трупа, чиито членове мошенически продават „маги-
ческа отвара“, която може да направи човека „силен като разярен бик“. 
Мак рекламира продукта, а младият и слабичък Джак като подставе-
но лице приема да го пробва и предизвиквайки на канадска борба едър 
здравеняк (също подставено лице, шофьорът на групата), с лекота го 
побеждава. Отварата започва да се купува масово, героите пълнят цяла 
чанта с пари, която по-късно даряват на приют за сираци. После изнасят 
представление, а когато се появяват служители на закона, Мак предиз-
виква пожар и всички се измъкват през задния вход. Трупата поема по 
пътя си, а момичето, с което Джак флиртува в бара, остава да гледа зад 
камиона. Като цяло комбинацията на песенния текст и филмовия сюжет 
е такава, че може би не са пренебрегване мненията, че песента си струва 
заради клипа.

3.2. Мястото е подходящо за преход към „истинското“ кино. В 
него, когато визуалността като изконна специфика се съчетае със сим-
волния образ, резултатът е елегантно внушение, кукичка за търсене на 
интерпретация, а често и ключ за извличане на подпластовите значения.

За пример може да послужи българският филм „Възвишение“ 
(2017) на режисьора Виктор Божинов, по едноименния роман на Милен 
Русков (2011). Филмът има и своите остри критици, и своите почита-
тели. Може би не е толкова дълбок и многопластов като литературния 
оригинал, но също като него е първичен и покъртително трагичен – с 
разсъдителния и търсещ отговори саморасъл котленски мислител Гичо 
(в ролята Александър Алексиев), с пречупените през конкретни хора 
криволици на историческата съдба и на „революционно-разбойниче-
ските“ стремления на българите в навечерието на Освобождението. Без 
да се обсъждат качествата на филма, акцентът тук е върху два детайла 
на образното внушение, потърсени специално в лентата. Върху пъстрия 
фон на конкретните събития е поставено елегантно пулсиране на темата 
„любя“, представена на повърхността в спрежението на глагола на три 
места във филмовата версия, и преплитането ѝ с темата за (само)въз-
вишението, за което пък е потърсен символът на свободно виещия се в 
небето орел (тук трябва да се съгласим с похвалите за професионалната 
операторска работа на Антон Бакарски).
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Филмът започва с черен екран, върху който най-напред се появява 
надписът „1872 г.“, после камерата показва снежна гора и зад кадър се чува 
гласът на Гичо, който спряга глагола „любя“: Любя, любиш, люби. Любим, 
любите, любят. Любил съм, любил си, любил е. Любили сме, любили сте, 
любили са. Камера към върховете на дърветата, появява се заглавието 
„Възвишение“ (в червено). Спрежението продължава: Любил бях, любил 
беше, любил бе. Камера към героя, сякаш носещ се по гръб над земята, 
после към небето, където бавно и величествено кръжи орел. Следващата 
поява на темата „любя“ (и на орела) е, когато в дългия път на героите 
през планината в търсене на Левски11 Асенчо вади омазания, очевидно 
многократно прелистван „Буквар с различни поучения“ на Петър Берон 
(Рибния буквар) – „онуй, най-старото издание (камерата показва кори-
цата с „1824 г.“), имам го от вуйка си Димитра“. Гичо разглежда книгата 
и се спира на частта „Глагол“, като специално подчертава употребата на 
„любя“: „Глей, примерите му са все с „любя“. Не с „работя“, както обикно-
вено правят, мамка им трудова, ами с „любя“. Асенчо чете спрежението 
на „любя“ по същия ред, както в началото, Гичо гледа в небето, където 
отново се вие орел. Гласът зад кадър продължава спрежението, а орелът 
все така плавно кръжи. Третото (и последно) връщане към темата е на 
финала. След предателството на Асенчо дружината е избита, а Гичо е ос-
танал сам на върха, ранен. Той вади буквара, приготвя револвера. И чете: 
Любели сме, любели сте, любели са. Любели бехме, любели бехте, любели 
беха. Любел бех, любел беше, любел бе. После следва откровението: „Гос-
поди, освободи ме от тука. Помогни ми да се возвиша“. Орелът се вие в 
небето, отеква единичен изстрел.

Идеята за възвишението според романа тръгва от надписа на ко-
тленското училище „Помогни ми да тя возвыся“. Това е възвишение об-
разователно и духовно, според Гичо – „да ти ся отворят кепенците, да ся 
издигнеш ти, байно, до знанието и до благородная мисли, да ся осъзнайш 
като словесна твар и человек“ (с. 8). И пак според Гичо „Оттук до Делото 
има една крачка“. А после следва още една крачка – към смъртта в името 
на Делото; крачка, която те възвисява до орлите, защото чрез нея неусет-
но „суетата е в смелост преминала, а лекомислието в саможертва“ (с. 407).

3.3. Смисълът на илюстрациите към определени словесни продукти 
е следваща спирка по пътя на следваната тук логика. Рисунки на хора и 
предмети, представящи визията на художника за реалии от литературен 

11 В книгата този момент е много по-рано, още преди събирането на дружината за 
нападението на хазната в Арабаконашкия проход.
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текст, чертежи, онагледяващи местоположението на места (например в 
исторически роман), фотоси на описвани в текста реално съществуващи 
обекти (например в популяризаторска книга), диаграми, „торти“ и ски-
ци, онагледяващи доклади, икономически и социологически коментари 
и прогнози, са само някои от възможните примери. Да си припомним 
например богато илюстрираната книга на Кенет Кларк „Цивилизация-
та“ (обработка на телевизионни беседи на автора), излязла в Англия през 
1969 г. и достъпно приобщаваща публиката към непреходни образци на 
изкуството и на човешката култура. Произведението съдържа 283 чер-
но-бели и цветни репродукции, изобразяващи разнообразни обекти 
(постройки, кораби, мостове, скулптури, маски, дърворезби, предмети 
на религиозния култ, природни форми, съдове, книги), както и множе-
ство картини, рисунки, гравюри на световноизвестни майстори на чет-
ката, длетото и туша, които авторът коментира в изложението си.

3.3.1. Ролята на илюстриращите съставки към словесни произведе-
ния е различна. Илюстрациите могат да бъдат просто визуализации – еле-
менти, целящи само да онагледят, да подсилят или пояснят нещо от съ-
държанието на словесния продукт, който обаче може да съществува и без 
тях (и даже най-често е предварителен спрямо тях). Ролята на тези илюс-
трации е само помощна, допълваща, обичайно служи за облекчаване на 
комуникацията, но не е решаваща за успеха ѝ. Те лесно могат да се отстра-
нят, без да накърнят осъществяването на самото общуване. Такъв харак-
тер имат например чудесните цветни илюстрации на Джани Бенвенути 
към приказките на Шарл Перо (към „Пепеляшка“, „Спящата красавица“, 
„Котаракът в чизми“, „Червената шапчица“ и др.), които помним от дет-
ството си. Остава отворен въпросът в каква степен децата биха осмисли-
ли фантазния свят на Перо (а и на други разказвачи, например Андерсен), 
ако не бяха толкова сполучливите илюстрации на италианския майстор, 
допълващи представите и развихрящи въображението на детето. 

Друг път илюстрациите са с различна функция – стоят не „покрай“ 
словесния текст, а като неотделима част от него. Те поемат елементи от 
съдържанието, носят информация, която не е изразена по друг начин в 
езиковия продукт, и поради това съществуват в синергия с него, не могат 
да бъдат отстранени, без да се накърни или напълно да се разруши сло-
весната съставка. Друга една приказка (по-скоро поетично-философски 
разказ за възрастни) дава пример за този случай – „Малкият принц“ на 
Антоан дьо Сент-Екзюпери (с оригинални илюстрации от автора). На-
чалните рисунки от книгата, разкриващи преживявания от детството на 
разказвача, не могат да се извадят от контекста, защото не просто она-

Образ и слово: за партньорството помежду им като безкрайно множество



22

гледяват съдържанието, а са органично вплетени в него. С едната рисун-
ка разказвачът илюстрира прочетена от него история за храненето на 
змиите боа, а рисунката представя змия боа, която е глътнала и преживя 
слон. Изображението прилича на възрастните на шапка, затова детето 
е принудено да направи втора рисунка, представяща вътрешността на 
змията боя („за да могат възрастните да разберат“), където слонът вече 
ясно се вижда (вж. изображения № 1 и 2 в Приложението). Рисунките са 
въведени с изреченията: „Моята рисунка № 1 (съответно № 2) беше та-
кава.“ И тук по необходимост читателят трябва да погледне картинката, 
защото смисълът на изображенията още не е обяснен (т.е. тази част от 
приказката не може да се възприема само на слух). 

3.3.2. Особено важни са илюстрациите, когато изображенията но-
сят някакъв символичен смисъл. Впечатляващ пример са това е оформ-
лението на българското издание на романа „Джентълмени и играчи“ на 
Джоан Харис12 – по жанр психологически и криминален трилър. Дейст-
вието се развива в елитна мъжка гимназия в Северна Англия, а повест-
вованието се води от името на двама разказвачи и главни участници: 
това са лошият герой (който се оказва престъпникът) – младата учителка 
Даян Деър, и добрият герой – старият учител по латински Рой Стрейтли. 
Неявното отначало противоборство между двамата е представено с ин-
тересно авторско решение – като игра на шах. В съответствие с това от-
делните раздели на текста са озаглавени с шахматни термини – „Пешка“, 
„Цар“, „Кон“, „Ан пасан“, „Шах“, „Офицер“, „Царица“, „Мат“. Вътрешните 
части на тези раздели се въвеждат с числова номерация 1, 2, 3…, а според 
това кой от двамата разказвачи говори, всяка част е маркирана със спе-
циален графичен символ – черна пешка за Деър и цял цар за Стрейтли 
(вж. изображения № 4 и 5 в Приложението). Тези изображения започват 
да се натрапват на вниманието на читателя доста навътре в текста, но 
когато в постоянното им повторение се осъзнае символиката им, тя вече 
добавя нещо към тълкуването на смисъла и разкриването на загадка-
та (която естествено, в съгласие с традициите на жанра, се оказва най-
непредположимата). Към края на повествуването в играта се включва и 
друг символ: когато разрушителните усилия на неизвестния престъпник 

12 Джоан Харис. Джентълмени и играчи. София: ИК „Прозорец“, 2006 [Joanne 
Harris. Gentlemen and Players (2005), номиниран за наградата „Едгар“ за най-добър ро-
ман]. Не е известно дали идеята за вътрешното визуално оформление е заимствана от 
оригиналното издание, или е дело на българския екип. Първото предположение е доста 
вероятно, както говори коричният изглед на едно от англоезичните издания на романа 
(вж. изображение № 3 в Приложението). 
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стават все по-зловещи и в борбата вече е заложен животът на стария 
учител, изображението на черната пешка от началните части се заменя с 
изображение на черна царица (вж. пример № 6 от Приложението). 

Така илюстрациите в този роман, които отначало изглеждат прос-
то несистемни изображения на произволно избрана шахматна фигура, 
добиват важна вторична роля. Ненаблюдателният читател може и да ги 
пропусне, но за наблюдателния те са истинска евристична наслада.

3.3.3. Съчетаването на визуална и словесна съставка е особено сил-
но в карикатурите с думи. Обикновено двата елемента се подпомагат 
взаимно във внушаването на смисъла, а често към техния комплекс се 
добавя и извънтекстова информация, базирана на общите знания и со-
циалния опит на възприемащия. Една карикатура на Ивайло Нинов от 
1995 г., отпечатана в рубриката „Малкият Иванчо“ на в. „24 часа“ (вж. 
изображение № 7 в Приложението), представя графична скица на човек, 
който седи до маса пред парче салам, а друг зад него подхваща диалога от 
словесната съставка: „– Тате, тоя салам кучешка радост ли е? – Човешка, 
Иванчо, човешка!“ Очевидно трябва да си живял в България в годините 
на прехода, за да разбереш, защо саламът, наричан преди 1989 г. „кучеш-
ка радост“, в началото на 90-те години вече е „човешка радост“.

3.3.4. Специална смислова връзка със съдържанието на словесния 
текст обикновено се търси в коричните илюстрации. Изображенията, 
избрани да стоят върху корицата на научна или художествена книга, на 
програма за конференция, на музикална обложка и под. по правило се 
търсят така, че да представят пряко или символно съдържанието, да са 
свързани с темата, с автора, с някаква водеща за текста идея. Например 
сборник с научни публикации, посветени на криминалната тема в диа-
пазона между фактите и фикциите, показва на корицата си стилизиран 
силует на детектив с лупа в ръка, разпознаваем като Шерлок Холмс от 
популярно изображение на героя на Конан Дойл. Научна монография 
върху времето като феномен е корично илюстрирано с изображение, в 
центъра на което стои часовников циферблат. Явлението беше докумен-
тирано и тук с корицата на едно от изданията на споменатия по-горе 
роман на Джоан Харис – пример № 3 в Приложението. 

По-интересни в разглеждания аспект са случаите, когато за корич-
но изображение се използва репродукция на (част от) произведение със 
самостоятелно съществуване като културен феномен. Става въпрос на-
пример за картини, фотографии, графити, скулптури, инсталации, сцени 
от филми и под., които се поставят в случая в нова система от връзки и 
добиват битие, надстрояващо изконното им битие като продукт на чо-
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вешката креативност. За пример може да се вземе учебник по възрож-
денска история, декориран на корицата с факсимиле на стенописа „Ко-
лело на живота“ от Захари Зограф в Преображенския манастир или с 
цветна снимка на паметника на връх Шипка. 

Тук като основа за коментар ще се използва един фотографски 
колаж на американския художник-фотограф Джери Уелсман. Противо-
речиво приеманият американски артист, смятан за баща на сюрреалис-
тичната фотография, рядко оставя някого безразличен (в позитивен 
или в негативен план). Неговите многопластови черно-бели изображе-
ния показват неочаквани съчетания, преобразования, пространствени 
решения и внушават, че под повърхността нещата не изглеждат такива, 
каквито са на пръв поглед. Тъжно, може би страдащо лице, изобразено 
върху юмрук; горски път с изразителни женски устни върху сякаш раз-
творено в него лице; стълба към небето, чиито краища се губят в сия-
ние от светлина; обърнати напред длани, едната от които се пречупва в 
скрито зад нея лице на старица; обикновена стая с под от пясък, от който 
сякаш деца са построили на плажа дворец – това са само част от сюже-
тите на Уелсман: изображения, колкото прости, толкова и провокиращи 
усещането, въображението и разсъждението. 

Колажът, който се има предвид тук, представя рушаща се стара 
къща, стъпила върху дълбоки, здрави корени на дърво (вж. изображе-
ние № 8 в Приложението). Гордата стара къща на Уелсман е послужила 
като „лице“ на поне две други произведения, чиито автори са видели ос-
нование да свържат посланието на фотоса със смисъла на своите творби. 
Снимката е корична илюстрация на книгата на Сали Умс „Да намериш 
дом: как американците побеждават“ (2013) [Sally Ooms. Finding Home: 
How Americans Prevail]. Книгата е за това как хората, загубили ориентир, 
отделени от мястото, символично наричано дом, оцеляват, решават про-
блемите си и надделяват над неблагоприятните обстоятелства в живота 
си. И рушащата се стара къща, която обаче е пуснала корени дълбоко в 
земята, е сполучлива илюстрация на основната идея.

По подобен начин неслучайно и Джон Бон Джови избира същата 
фотография за обложката на албума „Тази къща не е за продан“ (2016) 
[This House Is Not for Sale] на групата „Бон Джови“. Изображението пря-
ко се съотнася смислово с водещия сингъл на албума (под същото загла-
вие). Песента е художествена интерпретация на сериозните затруднения 
в живота на рок легендите от „Бон Джови“ в професионален и личен 
план в периода 2013 – 2015 г. Но въпреки всичко те преодоляват труд-
ностите, защото изграденото от тях през годините е положено на здрава 
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основа и затова не подлежи на продан и винаги ще ги сплотява. Къщата 
в песента е символен образ – поочукана, с излезли от пантите врати, но 
тяхна, пълна със спомени и с упование за бъдещето. В песента се казва:

Аз поставих всеки камък и забих всеки 
пирон.
Тази къща не е за продан. <…>
Това сърце, тази душа,
тази къща не е за продан. <…>
Тази къща беше изградена върху доверие. 
Това е, което тя е и винаги е била.
Никаква топка разрушител не може да я 
събори.
Тази къща е изградена на здрава основа.

I set each stone and hammered each nail.
This house is not for sale. <…>
This heart, this soul,
This house is nor for sale. <…>
This house was built on trust.
That’s what it is and always was.
No wrecking ball could knock it down.
This house was built on higher ground.

3.4. При обсъждането на визуалното една от непременните спирки 
е тази на цветовите асоциации. Създадените чрез цвят образи – случай-
ни, обичайни или символни, запълват както ежедневното пространство 
(у дома, на работа, на улицата), така и сферите на артефактите от разли-
чен вид13. Ако се насочим например към поп, рок, ритъм енд блус, фънк 
музиката от последните 60 години, ще стане възможно да видим как 
любимата се къпе в лилав дъжд, както в едноименната песен на Принс 
(Purple Rain, 1984), да се возим с приятели на жълта подводница, както 
в едноименната песен на „Бийтълс“ (Yellow Submarine, 1966), да просле-
дим полета на жълтия гарван, отпиващ въздуха от гръмотевица и дъжд, 
както в едноименната песен на „Скорпиънс“ (Yellow Raven, 1976), и т.н. 
И ако явлението цветен дъжд по принцип не е непознато (зависи мате-
риални частици с какъв цвят циклонът засмуква отнякъде по пътя си), 
и ако подводница с жълт цвят (макар и крайно неестествена) все пак 
можем да си представим, защото би била продукт на човешка ръка, то 
нещата с жълтия гарван съвсем не стоят така. Жълт гарван е невъзможен 
в природата14, но е напълно възможен в художественото образно мисле-
не като фантазна птица на мечтите, която може да отговори на човешкия 
копнеж и да отведе човека надалеч, вж.:

13 Неслучайно проблематиката се обсъжда теоретично в обхвата, с целите и ин-
струментариума на различни науки (вж. напр. Almaleh 2006).

14 Според зоологията гарванът е едра, чисто черна (включително клюн и крака) 
птица от семейство Вранови. От същото семейство обаче е и средноголяма птица с дъ-
лъг жълт клюн, наричана жълтоклюна гарга. Обитава високите части на планините; у 
нас е защитен вид (Uikipediya 2019). Допустимо е авторите на песента „Жълтият гар-
ван“ да са визирали такава птица, наричана в английски все пак гарван.
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Къде отиваш, фантастична птица на мечтите?
Отведи ме някъде далеч.
Отведи ме далеч оттук!
Къде отиваш, фантастична птица на мечтите?
Отвърни на копнежа ми,
отведи ме далеч оттук!

Where do you go, fantastic dreambird?
Take me away to somewhere.
Take me away from here!
Where do you go, fantastic dreambird?
Answer to my yearning,
Take me away from here!

Птиците, описвани в цвят, са любим образ на творците. И често, 
ако цветът е естествен за птицата (напр. бял гълъб) или предположим 
да животните албиноси (напр. бяла лястовичка), на преден план излиза 
символното значение. Бялата лястовичка от Йовковия разказ е отрица-
ние на болестта и смъртта, символ на здравето и борбата за живот („По 
жицата“). Белият гълъб, изначален символ на чистота и нежност, в соци-
ално ангажираната песен „White Dove“ (Белият гълъб) на групата „Скор-
пиънс“ е образ на надеждата и доброто очакване за бъдещето, вж.:

Бял гълъб, лети с вятъра.
Носи нашата надежда под крилете си.
За да знае светът, че надеждата няма да 
умре там, където децата плачат.

White dove, fly with the wind.
Take our hope under your wings.
For the world to know that hope will not die
Where the children cry.

Символни цветове запълват социалната и духовната среда нався-
къде около нас, и то като названия на всякакви обекти: музикални със-
тави, спортни отбори, постройки, пространства, предмети и явления от 
битовата култура. Достатъчно е да си припомним имената на музикал-
ни групи като „Дийп Пърпъл“ (Deep Purple, значение „Тъмнолилаво“), 
„Уайтснейк“ (Whitesnake, значение „Бяла змия“), „Ред хот чили пепърс“ 
(Red Hot Chili Peppers, значение „Червени люти пиперки“), „Блек Сабат“ 
(Black Sabbath, значение „Черна събота“15). По подобен начин стоят в пуб-
личното пространство певицата Пинк (Pink, значение „Розова“ – артис-
тичен псевдоним на американската поп изпълнителка Алиша Бет Мур), 
отборът по американски футбол от Ню Йорк „Ред Булс“ (Red Bulls, значе-
ние „Червените бикове“), отборът по американски футбол от Вашингтон 
„Редскинс“ (Redskins, значение „Червенокожите“), бейзболният отбор от 
Бостън „Ред Сокс“ (Red Sox, значение „Червените чорапи“), футболният 
отбор „Олимпия“ от Любляна, известен с прозвището „Зелените драко-

15 От еврейското сабат/шабат – последния ден на седмицата, който според тради-
ционния еврейски календар е събота.
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ни“ (Zeleni Zmaji)16. Така стоят нещата и с любимия на децата анима-
ционен герой Пинко Розовата пантера (Pink Panther), с безалкохолната 
напитка „Ред Бул“ (Red Bull) и с нейната търговска марка, собственост 
на едноименна компания от Австрия, с Белия дом (White House) и Чер-
вения площад17, с названията Черно море, Бяло море (българското обо-
значение на Егейско море), Жълта река (от китайското Хуанхъ), а също с 
черния петък (Black Friday – петъкът на големите намаления и лудото па-
заруване в края на ноември), черната статистика, черния ден (ден наси-
тен с неблагоприятни събития), розовия телефон (в преносно значение 
на определението), жълтите жилетки, жълтите медии, жълтата гостенка 
и мн. др.

4. Накрая е редът на образността, постигана по езиков път – ас-
пект, особено близък до сърцето на лингвиста.

Образите, изградени чрез думи, са също толкова ярки, също тол-
кова „говорещи“ и въздействащи, колкото и преките образи. Въпрос на 
авторско умение е словесният образ да възбуди в съзнанието на възпри-
емащия предвидената от адресанта визуализация – случай, в който ко-
муникацията би се оценила като успешна. Явлението е подобно на това 
как материалната страна на езиковите единици под формата на звукови 
или буквени поредици (например анаграмните елементи маса ~ сама; 
направа ~ параван; Ромика ~ комари ~ Мориак) „натискат“ в понятий-
ната система на възприемащия бутона, който задейства у него разбира-
нето на значението на съответните думи. Кристализирането на образ в 
съзнанието, разбира се, не е прост и единичен акт – понякога се налага 
позоваване на преносните значения на думите, свързване с други преки 
и преносни значения, с подбужданите от словото асоциации, разчитане 
на внушения от текста и т.н., така че в крайна сметка може да се получи 
нещо, непроизлизащо пряко от значенията на изходните или на състав-
ните словесни елементи. Така се гради например образността на фра-
зеологизмите – какво си представя човек, когато чуе, да кажем, изрази 
като мека китка, кървава баня, бяла врана, дебели очи, девета дупка на 
кавала, под чехъл, като за световно, гълтам си граматиката, пускам 
муха (на някого), слагам на топа на устата, държи ми влага, отиде ми 
сърцето в петите, не чува петеля. 

16 Много други спортни отбори носят прозвища според цвета на клубните си еки-
пи, тип „сините“ (Левски – София), „червените“ (ЦСКА – София), „черно-белите“ (Ло-
комотив – София), „жълто-черните“ или вторично „канарчетата“ (Ботев – Пловдив).

17 В българското значение на прилагателното; известно е, че в руската си етимология 
названието Красная площадь е с изконно значение от староруски „красивият площад“.
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Езикът дава множество примери за това как езикови структури от 
различен калибър – думи, изрази, изречения, (части от) текстове – са в 
услуга на образното мислене, как различни езикови в основата си явле-
ния изграждат у човека визуални комплекси, свързани не само с разби-
рането на казаното, но и с въздействената му сила.

4.1. Словесните образи са различни по вид (на изобразяваните 
обекти), по характер на образуващите ги езикови единици, по начин на 
постигане на образното внушение, по сложност. 

Някои образи сами по себе си са сравнително прости. Например 
ако се каже въртележка с кончета или влакче на ужасите, човек просто 
си представя съответния предмет в луна парка ведно с (в първия при-
мер) веселата глъч на децата, яхнали въртящите се кончета, или (във вто-
рия случай) ведно с рязкото, стръмно спускане на влакчето, което кара 
адреналина в кръвта да изригне в писък. В рамките на един по-широк 
контекст обаче тези образи могат да развият преносен смисъл. „Живо-
тът не е въртележка с кончета, той е влакче на ужасите“ (Life ain’t a merry-
go-round, it’s a roller coaster), пее в една своя песен Джон Бон Джови (за-
главие „Roller Coaster“ (Влакче на ужасите) от албума „This House Is Not 
for Sale“). Текстът внушава, че животът на човека не е само веселие, че в 
него има висини и падове, че всичко за миг може да се обърне с главата 
надолу – т.е. по лунапарковата символика животът по-скоро наподобява 
влакче на ужасите, което криволичи и ту те издига нагоре, ту те стоварва 
остро надолу.

По подобен път върви идеята за трите периода в живота на жената, 
визирани съответно чрез думите пролет, лято, есен в нежното стихо-
творение на Станка Пенчева „Не можах да бъда“. Чрез образите, създа-
дени от преносните употреби на трите лексеми, текстът внушава, че про-
пуснатото през „пролетта“ и „лятото“ може да се навакса пълноценно 
през „есента“, вж.:

Не можах да бъда
твоята пролет: 
друг окърши клоните нацъфтели.
Не можах да бъда
твоето лято:
друг се къпа
в реките горещи и бели.

Нека бъда твоята есен!
Ще тежа във ръцете ти, златна и зряла,
ще се стича в сърцето ти моята сладост
и кръвта ти ще стане
вино есенно, младо.

Често разбирането на значението на образа не е лесно – не произ-
лиза от значението на думите, а изисква широко опиране на контекста, 
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впрягане и на извънезикови знания, извеждане на логически връзки. 
Например лайтмотивът „Чувствам се като понеделник, но някой ден ще 
бъда събота вечер“ на песента „Someday I’ll Be Saturday Night“ (Някой ден 
ще бъда събота вечер) на групата „Бон Джови“ е подходящо доказател-
ство. Противопоставянето тук е между деня понеделник и събота вечер, 
но да се разбере правилно смисълът му, е невъзможно от пръв поглед. 
Песента е от началото на 90-те г. на ХХ в.18, когато групата се насочва 
по-дълбоко към социалните проблеми. Така тя разказва за Джим, който 
е загубил всички добри неща в живота си, не може да се задържи на ра-
бота, спи в колата си и не знае в какво точно е сгрешил; за Били Джийн, 
която е на 16 години, но се чувства като на 100, след като приемният ѝ 
баща е отнел невинността ѝ и сега тя продава любовта си на улицата. 
Животът е труден – дните и нощите се сливат, вторник не е по-добър 
от понеделник, четвъртък и петък също не са дружелюбни. Но героите 
се надяват, че ще оцелеят; сега са на дъното, но вярват, че ще преживеят 
това и отново ще имат своя шанс. Вярват, че и за тях ще дойде съботната 
вечер – празничната вечер, осъзнавана накрая като образ на по-доброто 
бъдеще, изковано със собствените усилия, когато падналият днес ще се 
изправи на краката си, ще намери пътя си. И лайтмотивът „Чувствам се 
като понеделник, но някой ден ще бъда събота вечер“ вече се осъзнава 
като рефрен на оптимизма, на вярата в по-благосклонните времена за-
напред и в късмета, който си струва да търсиш. Изказана с думите на 
песента, човешката несломимост в бедите изглежда така:

Хей, човече, аз съм жив. <…>
Чувствам се като понеделник, но някой 
ден ще бъда събота вечер. <…>
Вторник… не може да стане по-лош от 
вчера.
Четвъртъците, петъците не са били 
мили, но някак си ще оцелея. <…>
Да, аз съм на дъното, но знам, че ще се 
оправя. <…>
Чувствам се като понеделник, но някой 
ден ще бъда събота вечер. <…>
Ще събера всички парчета и каквото е 
останало от моята гордост. <…>

Hey, men, I’m alive. <…>
I’m feeling like a Monday but someday I’ll 
be Saturday night. <…>
Tuesday… can’t get worse than yesterday.
Thursdays, Fridays ain’t been kind
But somehow I’ll survive. <…>
Yeah I’m down but I know I’ll get by. <…>
I’m feeling like a Monday but someday I’ll 
be Saturday night. <…>
I’m gonna pick up all the pieces and what’s 
left of my pride. <…>

18 Сингълът е записан през 1994 г. като част от албума „Crossroads“ (Кръстопът), 
съдържащ хитовите песни на групата от 1984 до 1992 г. и две нови парчета, едното от 
които е коментираната песен.
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Някой ден ще бъда събота вечер.
Ще се изправя на крака, ще бъда добре
<…>
Няма да потъна, ще намеря път.
Хей, човече, аз съм жив. <…>
Чувствам се като понеделник, но някой 
ден ще бъда събота вечер. <…>

Someday I’ll be Saturday night. 
I’ll be back on my feet, I’ll be doing alright 
<…>
I ain’t going down, gonna find a way.
Hey, men, I’m alive. <…>
I’m feeling like a Monday but someday I’ll 
be Saturday night. 

4.2. Наблюдението върху езиково създаваните образи може да про-
дължи с коментар на някои фразеологични изрази. 

Най-напред си струва да се погледне самата дума образ, както тя е 
включена във фразеологизма голям образ. Изразът описва човек, който е 
много странен, забавен, особен, чешит (Frazite 2019), и се използва, общо 
взето, за одобрителна характеристика. Произлиза от едно от значенията 
на думата образ – „3. Представа за нещо“ (Rechnik 2019); във фразеоло-
гизма, разбира се, значението е преосмислено. Преосмислянето е сходно 
с начина, по който българинът казва „Голям касапин!“ за някой добър 
хирург или възкликва „Хубава работа!“ за нещо, което съвсем не е до-
бро. Подобно стоят нещата и с друга „визуална“ дума – скица. Свърза-
на в преките си значения с елементарна схема, чертеж, с предварителна 
недетайлизирана рисунка (Rechnik 2019), в преносните си значения тя 
отвежда към представата за странен човек, чудак – „Голяма скица!“, „Ама 
че си скица!“

Образната сила на фразеологично свързани изрази може да се ко-
ментира и върху основата на една група фразеологизми с опорна дума 
време. Става въпрос за изрази като петляно време, ракиено време, ада-
мово време, дядово време, никое време, нула време, отрицателно време, 
рекордно време, означаващи различни часови и календарни точки или 
продължителност на събития. „Петляно време“ в традиционните народ-
ни представи са часовете след полунощ, когато пропяват петлите. В съ-
временната битова реч изразът се употребява със значение „необичайно 
рано сутринта“, напр. „Ти какво си се надигнал тъй по петляно време?“ 
(Р)19. Разговорният израз ракиено време, от своя страна, визира време 
между късния следобед и вечерта, време подходящо за вечерния апери-
тив, напр. „А, то вече станало ракиено време!“ (Р). Значителна честота 
има изразът (по) никое време, чието значение всички българи разпоз-

19 Възприета е следната практика за цитиране на примерите: разговорните приме-
ри се отбелязват с маркер (Р), медийните – с маркер (М), авторските примери се цити-
рат с името на автора, а когато авторът е чужденец, се поставя и маркер (б.п.) – българ-
ски превод. 
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нават като „крайно необичайно, неестествено, неудобно или неуместно 
време за нещо“, вж. примерите: „Изпити по никое време“ (Заглавие на 
филм), „Ремонт по никое време“ (М), „Треньорска смяна по никое време“ 
(М), „Коледа по никое време“ (М), „Кафе по никое време“ (М), „Щъркел по 
никое време“ (М). Фразеологизмът от адамово (дядово) време е разговор-
ният начин да се характеризира някое събитие като станало много от-
давна, респ. в стари времена. Изразите нула време, отрицателно време, 
рекордно време се употребяват със значение „много кратко време“, напр.: 
„Стана, приготви се за отрицателно време и изхвърча“ (Р), „Добрал се 
дотам за рекордно време (Р)“.

Особено мощен ефект имат фразеологизмите, ако са съчетани с 
друг преносно употребен елемент. В посочения по-горе пример „Щъркел 
по никое време“ думата щъркел е използвана в прякото си значение, а ма-
териалът (всъщност няколко материала за различни случаи) коментира 
поява на щъркел в необичайно време – обикновено по-рано от тради-
ционното време за пристигане на щъркелите по нашите ширини. Инте-
ресното започва, когато в дадения пример и думата щъркел се употреби 
преносно, като се визира бебе. „Щъркел по никое време“ в това значе-
ние е сполучливо образно попадение като заглавие на материал в жълт 
вестник за неочаквана и ненавременна бременност на филмова звезда. 
Подобен ефект има изразът и като словесен елемент към карикатура, 
изобразяваща щъркел, носещ в човката си бебе. Съчетаването на визу-
алния образ със словесния изказ в случая е в основата на правилното 
тълкуване на значението на втория.

4.3. В редица случаи в писмен текст е важен и самият графичен об-
раз на елементите, защото именно той променя смисъла им. Показате-
лен е например един разказ в картинки за котарака Фил (автор Владимир 
Коларов, 1993 г.), в който словесният елемент с формата си е част всъщ-
ност от визуалното изображение (вж. пример № 9 в Приложението). Ко-
миксът се състои от три рисунки, представящи лозунги, които котаракът 
Фил закачва на стената през времето. Първият лозунг – от 1974 г. – гласи: 
Всепобедно!; вторият лозунг – от 1984 г. – е: Все победно!, а третият – този 
от 1994 г. – е: Все по-бедно! Коментарът, както се казва, е излишен, а из-
вънтекстовите знания за политическото и социалното положение в Бъл-
гария в трите споменати десетилетия са съществени за интерпретацията 
на смисъла.

Не са много думите в българския език, които (вече извън конте-
кста на придружаваща рисунка) могат да носят различен смисъл само 
поради начина на тяхното слято, полуслято или разделно изписване (в 
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устната реч значение за различаването на смисъла имат интонационните 
специфики). Обикновено по-лесно се откриват примери с двойки думи, 
тип поздрав ~ по-здрав, покрив ~ по-крив, потаен ~ по-таен, погален ~ 
по-гален, поизносен ~ по-износен, при които смисълът се корени във ви-
зуализацията им в писмената реч (в слятото или полуслято изписване). 
Много по-редки са тройните комбинации от типа на използваната в ка-
рикатурата за котарака Фил, при които към двата обичайни елемента се 
добавя и трети с разделно изписване, тип подобри ~ по-добри ~ по добри 
(пътища), неповреден ~ не по-вреден ~ не повреден, неподозиран ~ не по-
дозиран ~ не подозиран. Във всички коментирани случаи визуализацията 
на думата има граматически и смислов потенциал.

4.4. В полето на думите като номинационни елементи безспорно 
огромен експресивен и образен заряд имат оказионализмите – онзи осо-
бен вид нови думи, чиято начална поява остава и единствена. Етимо-
логията им сочи, че се създават „при случай“ – възникват по конкретен 
повод в дадена речева ситуация, дело са на лично словотворчество на 
говорещия и не съществуват извън контекста, в който са създадени.

За героя Митрофан Дакито от повестта на Иван Вазов „Митрофан 
и Дормидолски“ например знаем, че си „позволява незаконни гъсковзе-
мания“. За бившия синоптик на bTV Емил Чолаков пък не беше неестест-
вено да отправи от екрана предупреждение за поледици с препоръката 
„Внимателно шофирайте и пешеходирайте!“. Интелектуалецът космопо-
лит Петър Увалиев, от друга страна, говори за себе си като за „всякъдник 
и никъдник“. Ученикът Костов от филма „Вчера“ по сценарий на Владо 
Даверов (в ролята Петър Попйорданов) дава на свой съученик съвет как 
да оформи искано от директора признание за вина, като впише изре-
чението: „Шушу-муша и дисциплиноразвалям строя“. А вероятно всич-
ки помним култовата речева изява на депутата Хюсеин Хафъзов, който 
през 2013 г. обяви от трибуната на Народното събрание, че не е ваканцу-
вал през лятото, а е използвал почивката за „колаборация с избиратели-
те“. Подобни лексикални прояви остават трайно обвързани с условията 
на „своята“ речева ситуация. Ако по някакъв начин станат популярни 
и започнат да се употребяват извън контекста, в който са създадени, те 
преминават в словесната категория на неологизмите20.

20 Все пак има разлика дали новият елемент се употребява неколкократно от своя 
автор в други негови речеви изяви, или става предмет и на „чужда“ употреба. В първата 
ситуация новият елемент остава личен неологизъм на автора – такъв е например случа-
ят с оказионализмите умувач (значение „умник; който много мисли“) и гръколудие (зна-
чение „гърчеене; склонност към гръцкото“), употребени по няколко пъти в романа на 
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Най-известното групиране на оказионализмите е на детски, разго-
ворни и художествени (Yordanova 1980: 15). Към тези разновидности мо-
гат да се добавят още две групи – на медийни и рекламни оказионализми 
с доста силни прояви в последно време. 

Детските оказионализми, които за възрастните са мили в своята 
необичайност, за малкия човек са напълно естествени думи – появяват 
се на мястото на липсващи в речника му (или убягващи му в момента) 
елементи, създават се по познати модели, като се следват стереотипите 
на езика. Например: „– Мамо, прочети ми приказка. – След малко. – До-
бре, ще видя колко ти е следмалкината“ (Р), „– Какви са тия драскани-
ци? – Това не са драсканици, а писаници“ (Р), „(Дете вижда майка си да 
стърже лимонова и портокалова кора над тестото за торта): – Това ще е 
торта с лимонтозу и портокалтозу“ (Р). 

Разговорната реч е пълна със „случайни“ словесни иновации. 
Изследователите ѝ привеждат множество интересни примери от типа: 
биологовица (жената на учителя по биология), параноясам, раземоцио-
налствам се, велегантя се, доброяда (обратно на злояда), киткаджийка 
(продавачка на цветя), заглавист (човек, който слага заглавията в редак-
ция), съградиник (съученик от детската градина) (напр. Chizmarov 1991; 
Radeva 1995; 2012: 107, 110). Ето няколко примера и от личната колекция 
на авторката: „Идвай майка ти да те зъбомийства“, „Дайте един пепелник 
да си пепелираме там в него“, „Другата ни задача тая седмица е да на-
правим кокошарник и… там за пъдпъдъците… пъдпъдъкник“, „– Ами аз 
обичам да вървя, 3–4–5 километра… – Знам те, ти си вървежко“, „Тачо ни 
е разрешител на всякакви забъркани случаи“, „С тоя пък номер направо 
счупи тъпомера“.

Авторите на художествени текстове са признати майстори в ока-
зионалното словотворчество. В този случай то е преднамерено търсено 
във връзка с постигането на художествено внушение. Имената на ня-
кои автори изконно се свързват с множество индивидуални лексикални 

Милен Русков „Възвишение“, вж. напр.: „…онез влашки умувачи… нали отнякъде тря-
ба да земат пари?“, „А за туй, че [членът] е в наший язик привлечен, той да ся благодари 
на гръколудие на българи“. Във втората ситуация съответните елементи са преминали 
в сферата на общонародния език, намират се в стадий на начална социализация и са 
неологизми в тази сфера. Такъв е случаят например с думите жълтопаветник, жълто-
паветна (свързани с представата на жълтите павета в центъра на София). Смята се, че 
те произхождат от Христо Иванов, лидер на партия „Да, България“, който в предаване-
то „Панорама“ през 2017 г. нарече българската демократична общност „жълтопаветна“. 
Днес употребата им в различни общувания не е изключение („Жълтопаветник“ е дори 
заглавието на една песен на групата „18% сиво“ от 2018 г.).
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употреби. Учебникарски пример е Христо Смирненски – у него, без да 
търсим дълго, намираме например епитети като гълъбовоцветен /прах/, 
златолуспест /гигант/, лунносребърни /води/, теменужена /вечер/ и мн. 
др. В прозаичните текстове оказионалните употреби имат обикновено 
по-„разговорен“ характер (стилизират жива разговорна реч), например 
у Иван Вазов („Службогонци“): „Днес едно дърво да вземеш и да му ре-
чеш: „Стани министър!“ – и то ще се оминистерѝ“; у Георги Божинов 
(„Калуня-каля“): жадясал (много жаден), тръповен (тръпнещ), надбър-
зих /те/ (изпреварих те); у Милен Русков („Чамкория“, „Възвишение“): 
финяга (фин човек), снегосипеж, снегоринеж, ръкоумиване, душестягане, 
подопечник, мечтайност (мечта). Към художествените оказионализми 
ще се отнесат и проявите на този тип словотворчество в киното. Макар 
да са (в типичния случай) имитация на разговорна речева изява, те са 
всъщност авторско дело на сценаристите, вж. напр.: „Като се замисля, си 
доста обезизборен“ (оставен без избор) – думи на героинята Милица към 
д-р Терзиев от сериала „Скъпи наследници“, излъчван 2018 г.

Специално търсен е ефектът на оказионализмите в цялостни тек-
стове. Например в стихотворението „Тунел“ на Красимир Симеонов 
оказионалните глаголи пчеля, совя, думея, колея, гумея, тъжея, очея се 
появяват на точно определени места и са създадени по определен мо-
дел: стоят след дума със същия корен, от която са образувани и с която 
изграждат синтактична структура, известна като етимологична фигура. 
Самата етимологична фигура е с подчертан образен ефект, вж.: 

Тук само 
пчелички пчелят
и сови совят
във черната утрин.
Човек човечей;
със думи думей
и се усмихва
самотен.

Колата колее; 
с гуми гумее
към следващата
катастрофа.
А тъжен тъжея;
с очите очея
и търся най-тъмната
строфа.

Още по-впечатляваща е подобна масирана поява на оказионални 
елементи в голям прозаичен текст. В романа на Джон Хардинг „Флорънс 
и Джайлс“ (София, ИК „Колибри“, 2011, превод от английски Владимир 
Молев) [John Harding. „Florence and Giles“, 2010] например не става дума 
за единични употреби, а за трайно присъствие на оказионализми в ези-
ковата тъкан на произведението. Това е съществен елемент от изгражда-
нето на образа на главната героиня, която има навика да съчинява нови 
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думи. Тя обожава Шекспир, възхищава се от неговия език и от лекотата 
му в измислянето на неологизми. Момичето мечтае да стане писателка и 
също да „шекспири“ (като Шекспир да измисля) такива елементи. И по 
време на цялото повествование, което се води от името на героинята, 
тя се упражнява в тази дейност; поради това целият текст е изпъстрен 
с много и изключителни по форма оказионални образувания, такива 
като: „Един-до-другнахме на каменна пейка на брега на езерото“ (седнах-
ме един до друг), „Джон поддийваше коня да ускори ход“, „Писмото ме 
разплака, вечерта в леглото дълго го мислих, преди да го подвъзглавни-
ча“, „– Благоразумно ли е? – попитах, докато той се шалосваше“ (слага-
ше си шала), „…Тео отвори кожената торба със замаха на фокусник, из-
шапкуващ заек“ (вадещ от шапката), „Стисках палци и си го представях 
астматиран у дома“ (в пристъп на астма), „Мег си беше сладокусница“ 
(обичаше сладко)“21.

Достоен източник на оказионализми в наши дни са и медиите. Тук 
голям брой лица намират благодатна почва за индивидуално словотвор-
чество и за думи, създавани „при случай“. Някои изследователи виждат 
в това проява на езиковата игра и често оказионализмите действително 
са с търсено игрови ефект, но друг път по-скоро става дума за спонтанно 
словотворчество, предизвикано от преките нужди на информационния 
обмен. В медийния дискурс оказионализмите се появяват в редакцион-
ни материали, в авторски материали на журналисти, анализатори, на-
блюдатели, в речта на интервюирани или публично говорещи лица. Ето 
някои примери: „Депутатите хамлетясаха пред дилемата да бъде или 
да не бъде излъчено ново правителство от този парламент“, „Той [Ор-
лин Павлов]… изтръгна възторг дори от вечния претенциозник Фънки“, 
„Офлашкаха Яне“ (материал за кражба на флашки от колата на депута-
та Яне Янев през 2011 г.), „Строи ли се, или се брегоукрепва край плаж 
Алепу“, „Макар и епизодик, Палаханов се справя доста добре с ролята на 
мафиот“ (актьор в епизодична роля), „Той се шашва от гледарицата още 
на първата им среща“ (ясновидка, употребено за Вера Кочовска). При 

21 Заслугата за появата на тези оказионализми всъщност е на автора Джон Хардинг, 
който показва изтънчен вкус и към този наглед дребен детайл. Впрочем част от похва-
лите следва да отидат и към преводача Владимир Молев, без чието езиково чувство и 
тънък усет към словотворчество идеята на автора би се изгубила при превода. В този 
конкретен случай преводачът не е толкова преводач, колкото съавтор, успял да улови 
търсения от автора смисъл и да го предаде чрез един твърде далечен от оригинала език. 
Калкирайки сътворените от автора английски оказионализми, той всъщност създава 
оказионализми на български език. 
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някои отразени в медиите оказионализми се споменават или все още се 
помнят авторите им – такъв е случаят с „ваканцуването“ на Хюсеин Ха-
фъзов, с формите приоритизирам (поставям като приоритет) на Цветан 
Цветанов и входирам (вземам входящ номер) на Искра Фидосова. Впе-
чатление прави още, че тъкмо някои от медийните иновации, възникна-
ли отначало като оказионализми, по-нататък добиват гражданственост 
и се социализират. Такава е съдбата например на думи като мутризация, 
каруцаризъм, талибанизирам се, протестър, жълтопаветник, …-гейт 
(тип апартамент-гейт), вървежен (който „върви“, харчи се) и др. 

Определено проява на езикова игра са оказионалните образува-
ния, нарочно търсени в рекламни текстове. Явлението е особено ярко 
в няколко телевизионни реклами, построили посланията си върху ока-
зионални думи композити: например слоганът „Чароматът сближава“ 
от реклама за вид кафе съдържа оказионализъм, представящ ефектно 
съчетание от думите чар и аромат; слоганът „Вкусмихни се“ от реклама 
на вид кренвирши – съчетание от думите вкус(но) и усмихни се; слоганът 
„Бронхостопирай болката“ от реклама на вид лекарство – съчетание от 
думите бронхит и стопирам. Друг модел оказионално словотворчество 
предлага рекламата на вид мастика („Мастика „Пещера“! В анасон с ля-
тото!“). Тук оказионалният елемент замества „правилната“ дума унисон, 
а стилистичният ефект произтича от близкозвучието на двете думи и от 
алюзията към спецификата на мастиката като анасонова спиртна напит-
ка. Разнообразието на словообразувателните техники се потвърждава и 
от рекламния клип на анти-СПИН кампания под мотото „Презервати-
рай се“, където оказионалният глагол е произведен от неоказионално съ-
ществително със същия корен.

Оказионалните елементи са по правило производни думи, образу-
вани по различни начини – чрез афиксация (напр. дишач – който диша 
заплашително в телефонната слушалка), чрез композиция (напр. чаепия) 
или чрез комбинирано използване на повече словообразувателни начини 
(напр. обезкапача, негостопропусклив). Примерите са стотици, вж. ня-
колко в контекст: „[заради студа] ний сме ся телосгънали на топки“ (М. 
Русков), „Винаги надниквам да видя дали е буден, за да се леканощим“ (Р. 
Паркър; б.п.), „…рече Мег и отбрашни ръката си с кухненската пачавра“ 
(Дж. Хардинг, б.п.), „…позволи на посетителя известна волност още щом 
навънкнахме“ (излязохме навън) (Дж. Хардинг, б.п.), „…това омаловъз-
можничаваше вероятността някой да го направи сега“ (Дж. Хардинг, б.п.), 
„Да благодарим на Бети, че е толкова широкодушна“ (Р), „огромни къщи 
с мутробарокови орнаменти“ (М), „…има търговска висша цел, коя те 
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[англичаните] следват с ненащърбаема енергия“ (М. Русков), „Мисълта за 
цветополиващата Мери изведнъж пробуди нова надежда“ (Дж. Хардинг, 
б.п.), „Царят е финяга. Тачим го“ (М. Русков), „А защо сте тръгнали в таз 
голяма виелица и снегонатрупък? (М. Русков), „Туй си беше празна меч-
тайност“ (М. Русков), „…да ся издокарам тъй, като човек сред човеците, 
а не като Абдул Азизу грозний подопечник“ (М. Русков), „…отправих се 
към западната кула, където обаче ме очакваше ужасно надеждопопарва-
не“ (Дж. Хардинг, б.п.), „…последваха прегръдко-целувки“ (Дж. Хардинг, 
б.п.), „Да, има българский язик, туй е очевидно и ушеслушно“ (М. Русков), 
„Усмихваше се и ни махаше презпрозоречно“ (Дж. Хардинг, б.п.).

Обикновено значението на оказионалните думи е ясно и извън 
контекста – връзката на оказионалния елемент с изходната дума е про-
зрачна, а аналогията очевидна. В други случаи връзката с „естествена“ 
дума (израз) е явна, но пълното осъзнаване на значението се свързва с 
контекста на употреба. Например цитираният по-горе елемент ушеслуш-
но разкрива значението си (който може да се чуе с ушите) на базата на 
свързването си в същото изречение с елемента очевидно. В друг пример 
прилагателното безписмовен разкрива в текста значение „който не по-
лучава писма“, вж.: „То [писмото] беше за мен и нямаше как да не си по-
мисля, че допреди няколко седмици бях напълно безписмовна, а сега се 
превръщах в най-епистоларната личност на мили околовръст“ (Дж. Хар-
динг, б.п.). Пряко свързан с контекста е и изразът „одеални обиколки“ 
(обиколки за пренасяне на одеяла): „Колкото по-малко одеални обикол-
ки правех, толкова по-малка беше опасността да ме хванат“ (Дж. Хар-
динг, б.п.). В тясна зависимост от контекста са и оказионализми, свърза-
ни с обекти и ситуации от конкретния разговор, които извън съответ-
ния текст губят смисъл. Такъв в романа „Флорънс и Джайлс“ е например 
глаголът блайтвам – той произлиза от названието на имението (Блайт 
хаус) и значението, с което се употребява, е „идвам в Блайт хаус“. Съот-
ветно глаголът кулувам се свързва със старата кула, която е любимо мяс-
то на героинята, а значението му се осъзнава като „намирам се в кулата“. 
Прилагателното обезтеоен пък произлиза от собственото име Тео и оз-
начава „без Тео“. Вж. в контекст: „..той блайтваше всеки следобед“ (Дж. 
Хардинг, б.п.), „Така започна новият ми живот. Сутрин библиотекувах 
(прекарвах в библиотеката), следобед кулувах (прекарвах в кулата)“ (Дж. 
Хардинг, б.п.), „… ако тя [алеята] също беше обезтеоена (без Тео да е на 
нея), отново хуквах към кулата“ (Дж. Хардинг, б.п.).

За други оказионализми пък важи, че значението им е извън обичай-
ната езикова компетенция на читателя и извън фактите на конкретната ре-
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чева ситуация. За разбирането на тези оказионализми потребителят трябва 
да впрегне енциклопедическата си компетенция (знанията си за различни 
неща от света) или пък да потърси информация в специализирани спра-
вочници. Например за разбирането на обозначението „обезгрупенфюрер 
Яне Янев“, появило се в медиите през 2011 г., трябва да се вземе предвид 
конкретно политическо действие – напускане от няколко депутати на гру-
пата на тогавашната парламентарна партия РЗС, в резултат на което гру-
пата се разпада, а лидерът Яне Янев остава „обезгрупен“. За разбирането 
пък на значението на прилагателното мутробароков (орнамент) трябва да 
се знае вкусът към кичозната натруфеност на бизнесмените от подземния 
свят в епохата на българския преход. По подобен начин за разбирането на 
смисъла на глагола дюпеня се четящият трябва да го изведе от собственото 
име Дюпен и да знае, че Огюст Дюпен е герой от няколко разказа на Едгар 
Алан По – умен детектив, който разкрива загадки чрез дедукция. Така зна-
чението на глагола се осъзнава като „досещам се, извеждам логически“, вж.: 
„Тоалетката беше там! Правилно се бях дюпенила“ (Дж. Хардинг, б.п.). 

4.5. Особено изразителна е образността на оказионализмите, ко-
гато те се появяват като задължителен елемент в определена синтак-
тически фразеологизирана структура22. В този случай оказионалният 
елемент се изисква от самата фразеосхема (необходим е за нейното съз-
даване), а конкретната му форма се предопределя от съответната ко-
муникативна ситуация. В такава функция са засечени основно глаголи, 
появяващи се в реплика реакция на друго изказване.

Например изказването „Аз ще те гръцна тебе!“ е построено по по-
стоянен („твърд“) модел, в който е вграден оказионалният глагол гръцна, 
чието значение е неразпознаваемо, докато не се види в контекст, а той е 
следният: „– Направи ми на роклята гръцко деколте. Чу ли ама – гръцко 
деколте. – Аз ще те гръцна тебе!“ (Р). Самата структура изразява някакъв 
тип заплаха, а „гръцването“ като смислов център на заплахата произти-
ча от думата гръцко от предходната реплика. Визуалната представа тръг-
ва от феномена „гръцко деколте“, добре познат на модистките и стилните 
дами, за да резултира в оказионалното гръцна, от което всеки извежда 
образна представа за действието според собственото си въображение.

22 Такива структури се наричат синтактични фразеологизми или фразеосхеми. 
При тях фразеологизацията е свързана не с лексикалното, а със синтактичното равни-
ще – наготово в различните речеви ситуации се възпроизвежда самият синтактичен 
модел, който носи и определено абстрактно значение, надградено над значенията на 
съставящите думи. При всяка отделна употреба моделът получава различен лексикален 
пълнеж, определящ се от конкретната тема на общуването. 
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Фразеосхемата е силно експресивна. Обобщеното значение е свър-
зано с изразяване на недоволство от нещо, придружено с реална или 
само игрова закана. Основен постоянен елемент в конструкцията е ока-
зионалният глагол, образуван в конкретната речева ситуация с опора 
на някакъв предходно споменат елемент и употребен в бъдеще време. В 
някои случаи оказионализацията е много ярка, както в цитираното по-
горе преобразуване гръцко ~ гръцна или както в примерите: „(компли-
мент към не особено възрастна жена с внуче) – Ти днеска си най-хубава-
та баба. – Аз ще те бабна тебе!“, „– А, не се притеснявай, то е от егенето. 
– Аз ще те оегеня тебе!“, „– Разправя, че нямало вакантно място. – Ще го 
овакантя аз него!“, „– Довечера сме на дискотека. – Аз ще те дискотеч-
на тебе!“. Друг път оказионалната употреба е завоалирана поради зву-
ковата близост на оказионалния глагол със съответен „редовен“ глагол, 
напр. усмихна се („редовен“) ~ усмихна (оказионален), пуша („редовен“) 
~ пушна (оказионален), закъснея („редовен“) ~ закъснея (оказионален), 
напр.: „– Усмихни се де, стига се сърди! – Аз ще те усмихна тебе!“, „– Дъ-
щеря ти пуши ли? – Ще я пушна аз нея!“, „– Довечера може да закъснея 
малко. – Аз ще те закъснея тебе!“. 

Задължителни елементи в схемата са също два вида лични место-
имения: в именителен падеж (обикновено аз), обозначаващо лицето, на 
което говорещият приписва реализирането на заканата, напр. „Аз ще те 
гръцна!, Той ще те гръцне!“; съответно личното местоимение във вини-
телен падеж (обикновено за 2 л. – те или ви), обозначаващо адресата на 
заканата, напр. „Аз ще те гръцна!, Аз ще го/ги гръцна!“. Факултативен, 
но почти редовно появяващ се елемент в конструкцията е пълната фор-
ма на винителното местоимение (тебе, нея и др.), чрез която се дублира 
прекият обект. 

Функционалната сфера на конструкциите е ограничена до спон-
танната ежедневна разговорно-битова реч и до имитациите на такъв тип 
реч в някои художествени жанрове.

4.6. Мощен образен потенциал имат и структури, служещи за ока-
зионално изразяване на значения от типа пространство, време, количе-
ство. Представа за тези начини дава например следният анекдот: „Ката-
джия спира шофьор: – Знака „40“ видяхте ли? – Да. – А защо тогава кара-
хте с 50 лева по-бързо?“. Тук съобщаването на скорост (като количествена 
мярка) не е станало чрез типичен за случая израз с 50 километра, а с ока-
зионален обозначител с 50 лева (по-бързо). Именно върху осъзнаването 
на значението на израза с 50 лева в дадената ситуация се гради въздейст-
веният ефект на вица. По подобен начин могат да се съобщават също 
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пространствени и времеви параметри: „Искам го близо – на един поглед 
разстояние от мен“ (Вл. Зарев), „За по-малко от една пура време той вече 
държеше в ръцете си покана“ (М. Санчес, б.п.). Характерното при този 
тип изразяване на посочените обстоятелствени значения е, че се използ-
ват нестандартни мерни единици (в примерите – пари вм. километри, 
поглед вм. метър или сантиметър, пура вм. минута).

Нетрадиционното отбелязване на коментираните значения е инди-
видуално в конкретните речеви ситуации и стои извън приетите норми 
и официални практики. Изразяването на количество, време и простран-
ство с общоприета и с оказионална единица може да се проследи в при-
мери, които ги съдържат едновременно, вж.: „Веднъж годишно Том се 
връщаше вкъщи, десет сантиметра по-висок и десет метра по-отчуж-
ден“ (М. Санчес, б.п.), „Четвърт час и няколко изпити чаши по-късно 
писарят и вратарят се чувстваха все по-близки“ (Н. Пенчев), „Тони беше 
възседнал най-горния трегер, на девет метра над дъсчения под и на де-
ветдесет етажа над улиците на Манхатън“ (Дж. Скот, б.п.). 

4.6.1. Най-„отворено“ към нестандартно представяне е изразяване-
то на времеви параметри. Случаят е със значителна честота във всякак-
ви сфери, в които се търси образна и експресивна изява, а колко точно е 
времето, обозначено като две глътки чакане, три цигари по-късно, след 
един сладолед време, се решава от извънезиковия опит на общуващите. 

Най-интересни в разглеждания аспект са оказионалните времеви 
единици. Като такива могат да се проявят най-различни обекти – пари, 
чаши, песни, реклами, цигари, бутилки, обеди, срещи, разговори, ки-
лометри, различни дейности (напр. бръснения), абстрактни същини 
(напр. признания) и пр. Тези мерки по правило се придружават от мар-
кер за количество, тип: три песни, девет реклами, един завой, някол-
ко чаши, половин роман. Например в първия израз по-долу мярката за 
време е съпруги, а във втория – бременността (като времетраене), вж.: 
„Три съпруги по-късно… той беше един от най-хитрите политици… в 
Сената“ (М. Лоусън, б.п.), „Една бременност време бях ОК в с. Иван-
ски“ (К. Тодоров). 

Последователност на факти във времето (т.е. факт стои на опреде-
лен времев интервал от друг факт, взет за ориентир) се отбелязва по мо-
делите: три песни по-късно, след една песен време. Обичайно се маркират 
по-късни факти; обратното (три песни по-рано, преди три песни време) 
е възможно, но много по-рядко. По тези модели са построени например 
изразите: „Накупихме всичко и сто долара по-късно се прибрахме“ (Р), 
„След едно такси време съм там“ (Р), „Едно телефонно обаждане по-къс-
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но той вече има нова задача“ (Дж. Х. Чейс, б.п.), „Шест завоя и десет ми-
нути по-късно вече нямаше съмнение, че сме сами“ (Р. Стаут, б.п.).

При посочване на продължителност на даден факт конструкциите 
обичайно се изграждат с опорна дума време, модел едни реклами време, 
напр.: „Дискусията продължи две бири време“ (Дж. Гришам, б.п.), „Е-е, не 
можеш да потърпиш едно бръснене време, нали!“ (Р), „Ние също нямаме ос-
нование да се задържаме повече от времето на един сладолед“ (Б. Райнов).

Специфично е използването на пространствена мярка (напр. ки-
лометър, отсечка) за обозначаване на време, вж: „Една отсечка време. 
Марин Големинов (100 г. от рождението на композитора)“ (Заглавие на 
документален филм), „След една пресечка решавам, че надали е чак тол-
кова социопатичен…“ (В. Кицова).

4.6.2. Изразяването на пространствени измерения по подобен не-
традиционен начин може да се проследи в пример като: „Фестивалът ще 
се проведе в Стрелча, „на две бири от София“, както го описват организа-
торите“ (М). Тук разстоянието между Стрелча и София се фиксира като 
толкова дълго, колкото трае изпиването на две бири.

И при изразяването на пространство експресивното въздействие 
идва от използваната оказионална пространствена мярка. Тя, както и 
времевата, може да бъде от най-различно естество – такава, каквато я е 
родила фантазията на говорещия23. 

Цитираният пример илюстрира обозначаването на пространствена 
раздалеченост на обекти (един обект се фиксира като отстоящ на опреде-
лен пространствен интервал от друг обект, взет за ориентир). Оказионал-
ната мярка (бира) също е придружена от съответно числително, а прос-
транственият ориентир е от София. Предлогът в израза ориентир може да 
варира според посоката, в която отстоят един от друг обектите: на две бири 
от София, на 90 етажа над улицата, на пет скока до пощата/дотам.

Друг път конструкцията обозначава местоположение на обект, без 
да посочва точка ориентир. Тогава като ориентир се мисли някаква си-
туативно или контекстово опознаваема точка, например местоположе-
нието на говорещия, на събеседника, на споменат преди това обект, а 
в конструкцията като опорен елемент се използват думи като разстоя-
ние/място, модел: на един телефон разстояние, на цял свят разстояние, 

23 Ако не се употреби такава мярка, а например традиционна мярка за разстояние, 
въздейственият ефект се губи, макар конструкцията да се изгражда по същия модел, 
вж.: „Нагъл обир на магазин само на метри от Съдебната палата извърши неизвестен 
младеж“ (М). 
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на един юмрук разстояние, на един черпак разстояние24. Например във 
вестникарски материал със заглавие „На един юмрук разстояние“ се ко-
ментира „възпитателният“ побой на деца и се заключава: „Шамарът 
често е начало на системно насилие или бой до смърт – една плесница 
разстояние до истинската агресия“ (М). Вж. още примерите: „Внима-
вай, на една глупост разстояние си от държавното училище“ („Пътят на 
честта“, филм), „Хондата засече влекача на една боя разстояние“ (М. Ло-
усън, б.п.), „(по повод на нападение, което се очаква на другия ден) Бър-
захме, за да спасим… генуезци, които бяха само на един залез разстояние 
от огъня и меча“ (М. Фиорато, б.п.), „Искам да стоиш близо до него – на 
един дъх разстояние“ (Р), „Ще ни намерите на един Android разстояние“ 
(Реклама), „Че то е на една плювка място“ (Р), „Само на една ръка място 
да стигнем до него [до Караибрахим] и в тая ръка да има нож, пък по-
сле нека живи ни посекат“ (А. Дончев). Във всички случаи значението е 
„съвсем близо, на близко разстояние (от мен, от теб, от друг изясняван 
в ситуацията обект)“. По този оказионален модел е изградена и извест-
ната реклама „Астика! На една ръка разстояние!“. Изразът на една ръка 
разстояние е описан в речниците като фразеологизъм (вж. Frazite 2019), 
а образността му е явна. От рекламен пазарен слоган за конкретен про-
дукт изразът се пренася и върху други обекти. Днес употребите му на 
българска почва са разширени и многообразни, вж. примерите: „Дръжте 
„Гриполек“ на една ръка разстояние – знаете как е с грипа“ (Реклама), 
„Разривът ЕС – САЩ – на една ръка разстояние“ (М).

Любопитно е, че като пространствена мярка може да се използва и 
единица за време – десет минути, два часа и под., вж.: „…живееше ня-
къде под Витоша, на един следобед път, след като се подмине дворецът“ 
(Вл. Зарев), „Напред, на час път, се белееха минаретата на Скутари“ (В. 
Мутафчиева), „Венецианци слязоха на българска земя, на един ден път 
от столицата на султана“ (А. Дончев).

4.6.3. За нестандартно обозначаване на количество се говори, кога-
то се използва нетипична, оказионална количествена мярка за посочване 
на степен по отношение на (обстоятелствен или атрибутивен) признак, 
напр.: „– А на мен ми имате доверие? – Не, просто ви вярвам повече. Две 
ракии повече“ (Вл. Зарев), „Той си лежи някъде във Флорида и е с четири 
бона по-щастлив“ (М. Конъли, б.п.). Ситуацията в първия пример е: об-
щуващите пият в заведение и след две изпити ракии единият усеща, че 

24 Като „На един черпак разстояние“ е преведено на български език заглавието на 
филма от САЩ, ОАЕ и Индия „The Hundred-Foot Journey“ (2014 г.), реж. Ласе Халстрьом.
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вече вярва на другия в по-голяма степен; във втория пример пък става 
дума за човек, който изгодно е дал нещо под наем и е по-щастлив отпре-
ди с размера на получените пари.

В конструкцията като опорен елемент стои наречие или прилага-
телно в сравнителна степен (повече, по-малко, по-бързо, по-щастлив, 
по-отчужден, по-висок). Елементът изразява сравнение с предходно със-
тояние или с друг обект (по-отчужден отпреди; по-висока от партньора 
си; с доверие към един човек повече, отколкото към друг). Наличието 
на този елемент е важно, но по-интересна в построението е оказионал-
ната мярка, изразяваща степента. Тя, както и в предишните обсъждани 
случаи, може да бъде буквално всякаква, предопределяна от ситуация-
та на общуване и от въображението на автора. В цитираните примери 
тази мярка е ракия и пари, в други случаи са засечени мерки като градус, 
токчета, пица, карати, идея, поколение. Строежният модел се свежда до 
оформената по познатия начин оказионална количествена мярка + оп-
орния елемент в сравнителна степен: (с) два градуса по-весел, с една идея 
по-шармантни, 18 карата по-доволна. Ето още няколко примера: „Док-
тор Зажац беше с половин поколение по-стар“ (Дж. Ървинг, б.п.), „Е, ще 
бъдеш с едни токчета по-дълга от него“ (Р)25, „Да, обаче тежа пица и по-
ловина по-малко“ (Р)26, „Нямам точните цифри, но на книга сме някъде 
между 24 и 30 милиона напред“ (Дж. Клавел, б.п.)27. 

В разглежданите случаи е справедливо да се отдаде нужното вни-
мание на съчетателността. Така например, ако за някого се каже, че е с 
десет сантиметра по-висок, няма да направи впечатление. Но ако се 
каже, че е с десет сантиметра по-отчужден, ефектността е очевидна. И 
ефектът е в съчетаването – вторият признак (отчужден) по правило не 
се мери в сантиметри, докато за висок сантиметрите са естествена мярка. 
Тоест от значение е неестественото смислово свързване на количестве-
ната мярка с опорния елемент със сравнителна семантика.

4.7. Образността, създавана чрез думи, може да бъде показана вър-
ху основата на още редица езикови явления. Тя се вижда добре например 
в изразната сила на антонимно употребени елементи, когато полярните 
прояви са нарочно търсени образни внушения, както в стихотворението 
„Тежък характер“ на Миряна Башева, разкриващо магията на носената 

25 Ситуацията сравнява мъж и жена, които по принцип са еднакво високи.
26 Коментира се ситуация, в която единият от общуващите заради диета не е ял 

пица, колкото другия.
27 Ситуацията сравнява предишно и настоящо финансово състояние. Напред е 

употребено със значение „по-напред отпреди“.

Образ и слово: за партньорството помежду им като безкрайно множество



44

цял живот трудна, но непреодолима любов: „… цял живот – студ и огън, / 
клетва и благослов, / добро утро и сбогом, / моя трудна любов“. Образното 
слово създава също тъй множество стилистични фигури, изгражда зна-
чението на още цял ред синтактично фразеологизирани структури, може 
да е в основата на извличането на подтекстови значения, може да създаде 
интертекстуално съотнасяне, както например в намигването към Хемин-
гуей чрез образното медийно заглавие „За кого бие камбаната в ГЕРБ“, и 
т.н. При това разбирането на създавания образ от възприемащия е съвсем 
отделна тема. Не е задължително то да бъде еднакво за различните потре-
бители, нито пък да е правилното (съгласуващото се с изходния замисъл 
на автора). Забавно доказателство за това дава следният реален случай от 
готварското състезание в „кухнята на ада“ (Hell’s kitchen) по Нова теле-
визия, издание 2019 г. Тук образното слово и образното действие, от една 
страна, и тяхното разбиране от един от участниците, от друга, очевидно 
„бягат“ в различни писти. Ситуацията е следната: 

След една крайно неуспешна резервация, когато никой от отборите 
не е успял да поднесе храна според изискванията на шеф Виктор Анге-
лов и гостите на ресторанта са си тръгнали гладни и разочаровани, шеф 
Ангелов е много гневен и чете назидателно „конско“ на участниците. Те 
са строени засрамено пред него, а по средата на маса са подредени във 
формата на пирамида 5 реда чаши с шампанско. В. Ангелов произнася 
подчертано образна реч:

– Кухнята е двигател на всеки ресторант. А Hell’s kitchen е Формула 
1. Обаче имаме проблем. Дал съм ви състезателен болид, а вие го карате 
като таратайка. Липсва ви координация. Един натиска газта, друг върти 
волана, трети сменя скоростите… и никой не знае пътя. Това води само до 
едно – до катастрофа. За да финиширате успешно всяка резервация, тряб-
ва да мислите и да готвите като един. Всички части на двигателя трябва да 
са изправни. Счупи ли се един от вас, всичко отива по дяволите. 

На това място говорещият пристъпва към масата пред него и дръп-
ва средната чаша от най-долния ред; всички останали чаши падат с тря-
сък на земята и се счупват, а виното пръсва в различни страни. Всички 
са стреснати от неочакваното действие. Следва диалогът:

В. Ангелов: Разбрахте ли ме за какво ви говоря?
Хор от гласове: Разбрахме, шеф.
В. Ангелов (към един от участниците): Петко, разбра ли за какво 

ви говоря?
Петко: Разбрах, шеф. Ако не работим добре, ще останем без чаши.
5. Ако ключовата за темата дума образ се вгради като свободен ле-

ксикален елемент в някои „твърди“ синтактични модели (фразеосхеми), 
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ще се създадат цяла редица устойчиви построения с тази съставка, на-
пример: Има образ и образ; Образ като образ; Образът си е образ; То 
образ като образ ли е; Образ не, ами образ! Образ не образ, … ; Образ, 
та образ! Тези построения носят разнородни абстрактни значения във 
връзка с обекта „образ“: съобщават съответно, че има различни видове 
образи; че образът е съвсем обикновен (прост, нормален); че съвпада на-
пълно с очакванията за него; че е с извънредни качества (в положителен 
или отрицателен аспект); че е изключителен и заслужава адмирации; че 
има основание качествата му да се оспорят с някакъв аргумент; че по-
стоянното говорене за него досажда. И ако трябва да се избира измежду 
тези модели, за да се обобщи идеята на това изложение, подходящ би бил 
моделът N-ът си е N, така че да се каже Образът си е образ! – т.е. обра-
зът е такъв, какъвто се очаква да бъде (в случая, естествено, в диапазона 
на одобрителната оценка). 

В безкрайното множество на елементите, пресечна точка на визу-
алното и словесното, би могло да има още неизчерпаем брой спирки. И 
неизчерпаем брой тълкувания. Това е неизбежно, защото Образът си е 
образ! – многолик, многофункционален, повече или по-малко ясен, по-
вече или по-малко въздействащ, повече или по-малко приемлив или раз-
бираем, но Образ (с главно О).

Приложение

№ 1: Змия боа, глътнала слон (външен изглед)

№ 2: Змия боа, глътнала слон (вътрешен изглед)
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№ 3: Корица на романа „Джентълмени и играчи“

№ 4: Илюстрация към романа „Джентълмени и играчи“

Ивелина Савова
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№ 5: Илюстрация към романа „Джентълмени и играчи“

№ 6: Илюстрация към романа „Джентълмени и играчи“

Образ и слово: за партньорството помежду им като безкрайно множество
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№ 7: Карикатура от Ив. Нинов № 8: Фотографски колаж на Дж. Уелсман

№ 9: Карикатура от Вл. Коларов
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Адреси на споменатите музикални клипове 

Queen: Radio Ga Ga (Live from Wembley, 1985) 
<https://www.youtube.com/watch?v=0omja1ivpx0>

Imagine Dragons: Natural 
<https://www.youtube.com/watch?v=0I647GU3Jsc>

Paul McCartney, Michael Jackson: Say, Say, Say 
<https://www.youtube.com/watch?v=aLEhh_XpJ-0> 

Bon Jovi: This House Is Not for Sale 
<https://www.youtube.com/watch?v=_Ri2KEiXlNk>

Prince: Purple Rain (Official Video) 
<https://www.youtube.com/watch?v=TvnYmWpD_T8>

The Beatles: Yellow Submarine 
<https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA>

Scorpions: Yellow Raven 
<https://www.youtube.com/watch?v=5JzlbGoX6Ns>

Scorpions: White Dove 
<https://www.youtube.com/watch?v=dYnS6WGjATU>

Bon Jovi: Roller Coaster 
<https://www.youtube.com/watch?v=b_q7HDWgiHE>

Bon Jovi: Someday I’ll Be Saturday Night (Intl. Version) 
https://www.youtube.com/watch?v=qFNZXaBcXkA
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ИКОНА И РЕЧ. ФОТОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА. 
ФОТОЗАНАЯТЧИИ И ФОТОЖУРНАЛИСТИ

Пламен Шуликов

ICON AND SPEECH. PHOTOGRAPHY  
AND LITERATURE. CRAFTSMEN AND ARTISTS  

IN PHOTOJOURNALISM

Plamen Shulikov

Abstract: The paper deals with the autonomous history of photography as an art 
or craft, and traces the formation of the value norm and identity of this image-
based occupation over the years. Since the mid-nineteenth century, photography 
has acquired the undisputed representative status of an operator in the unified me-
dia environment of society. Having this status, it dutifully fulfills the Roman motto 
„I came, I saw, I won“, dominating reality through its capture and verification in 
images. The main ideas in the paper can be subsumed under the following focal 
points: pictorialism and realism in photography; the notion of artistic value and 
the boundaries between painting, photography and poetry; the aesthetic nature of 
the photographic craft; and the relation between speech and drawing.

Keywords: photography, painting, unified media environment, image, conquest, 
pictorialism, speech and drawing

Кратка предистория

През своята автономна история от 1839 г. до днес фотографията не-
прекъснато уточнява своята ценностна идентичност, като се лута между 
образите ту на „слугиня на изобразителното изкуство“, по думите на Ш. 
Бодлер от 1859 г., ту на „прибежище на неуспели художници“, както пък 
твърди една твърде късна редакторска бележка от 1921 г. на нашето спи-
сание „Фотограф“ (Photograph 1921: 13)1. Дори в най-ново време колеба-

1 Фотограф (орган на фотографското сдружение в България). – София: Изд. на дру-
жествен редакционен комитет, бр.1, юни, 1921, с. 13. (Photograph 1921: 13)
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нията на фотографския ценностен суверенитет намират разпознаваема 
симптоматика в периодични антипикторалистки манифести. Обичайна 
тяхна заявка е императивният отказ както от прекадриране, така и от 
каквито и да било дълбинни корекции на суровия негатив или суровия 
файл при обработката му в т. нар. „светла стая“. Редуктивно и представен 
само в най-общи линии, въпросът е кога фотографията намира своята 
собствена, уникална изобразителна ценност – когато, комплексирана 
от недостатъчно самочувствие, унизително уподобява изобразителния 
престиж на дълголетната пикторалистка конвенция или пък когато 
гордо отстоява своя технологично вменен реализъм; когато се стреми 
да наподобява живописно изображение чрез тежък интерпретативен 
„макияж“ (да кажем ретуш, радирунг, „омекотяващи мрежици“, солари-
зация, изохелия и пр. остранностяващи способи от времето на анало-
говата ѝ практика, и текстури, пикторализиращи филтри – от кратката 
досегашна история на дигиталната) или пък когато удовлетворява реа-
листичните императиви на доктрината „кино-правда“ на Д. Вертов, на 
производната ѝ „cinéma vérité“ на Ж. Руш и Е. Морен от края на 50-те 
и началото на 60-те или на руската група „Трива“ от 70-те и 80-те? И, 
особено важно, от средата на ХІХ в. насам фотографията получава нео-
спорван репрезентативен статут на именно такъв оператор в единната 
медийна среда на обществото, който заради натрапчиво експлицираната 
си копистка същност се схваща без каквито и да било колебания за най-
агресивен, най-дефинитивен агент на реализма. В този смисъл един от 
особено съществените въпроси, свързани със социалните функции на 
фотографията, е как тя влияе изобщо върху представата за реалистич-
на репрезентация, независимо както от действителната специфика на 
изобразителните способи в различните изкуства, така и от условното им 
парцелиране в обособени познавателни полета за целите на експертна-
та критика? Частно следствие на въпроса – агресивната копистка ноема, 
„графичният садизъм“ (В. Бенямин), технологично присъщи на фото-
графията, повлияват ли в крайна сметка представата за реалистичния 
потенциал на литературата? 

Тук е редно да направим първата предварителна уговорка във 
връзка с 

пикторализма и реализма във фотографията 

Схващането за художествена ценност на фотографското изобра-
жение притежава едно особено изразено своеобразие в сравнение с 
представата за художествена ценност на произведенията, създавани от 

Пламен Шуликов
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некопиращите визуални изкуства. Технологично предпоставена, копис-
тката ноема на фотообраза изправя фотографа пред един авариен изход 
за ценностно оцеляване. Заставя го да бяга от буквалното съответствие 
между изображението и неговия обект, доколкото този ясно очертан спа-
сителен „вектор“ е единствената посока към изобразителното остран-
ностяване на прототипа. Най-близкият прицел на остранностяването е 
толкова нужното рецептивно затруднение у публиката. Без него артефа-
ктът не може да бъде изтръгнат от моторния стереотип на всекидневната 
рецепция и да прикове вниманието на публиката към собствения си екс-
пликативен план, към особената, друга, свръхзначеща изключителност 
на този план като източник на екзистенциално познание. 

Обратно, рисуваното изображение като че ли спонтанно поема в 
противоположна посока. То търси приликата между себе си и рисувания 
обект, доколкото пък ръката на художника в качеството си на несъвър-
шен копиращ „апарат“ е физически обречена да остранностява, и ней-
ното майсторство, поне според квалификационните академични норми, 
се схваща като пряка функция от приучената ѝ способност да създава 
прилика между изображението и неговия обект. Естетическите оценки 
за живописта, твърди С. Зонтаг, „са основани върху критериите за ав-
тентизъм (курс. – П. Ш.) и майсторство – критерии, не толкова стро-
ги във фотографията или дори изобщо неприложими към нея.“ (Sontag 
2013: 184)

Накратко, в стремежа си да се позиционира като равноправно из-
куство фотографията някак изначално е обречена панически да бяга от 
миметичния буквализъм, на който е технологично обречена, а рисувано-
то изображение, също толкова стремително – да тича към него. С други 
думи, фотографията като че ли се стреми към подобие с рисунката, т. е. 
обсебена е от порив към пикторализма, а рисунката, обратно – от порив 
към фотографския реализъм. Разбира се, това противопоставяне е тен-
денциозно образно, преднамерено редуктивно, съзнателно схематизира-
но и веднага можем да посочим в качеството на тежък контрааргумент 
дори само мнението на художника Ман Рей, че като фотограф той изоб-
що не се интересува от тъй наречената действителност, а единствено от 
собственото си виждане за нея. Това ясно показват неговите сюрреалис-
тични рейографии, произведени дори без инструменталното посредни-
чество на фотокамера и хазартно остранностяващи предметната самот-
ъждественост на изобразения обект.

С ясно съзнание за всичката приблизителност и условност на тази 
дистинктивна предпоставка обаче схематизираме изходното противоре-
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чие между ценностните посоки, които по неизбежно техническо предоп-
ределение копиращата фотография и некопиращата рисунка са прину-
дени да поемат. 

Това ценностно разминаване обаче е по-скоро разминаване от лю-
бов, доколкото, поне през своята допатентна история, а и непосредстве-
но след 40-те години на ХІХ век, голяма част от историческите фигури, с 
чиито имена фотографията е свързана, са всъщност художници, какъвто 
впрочем е дори законният притежател на патента върху медийния хай-
тек от 1839 г. Луи Дагер. Именно художниците най-трескаво преживяват 
както евристичните вълнения около раждането на революционния изо-
бразителен способ, така и апокалиптичното усещане, представено още 
у Ш. Бодлер, Г. Ф. Т. – Надар, В. Бенямин, Г. Фройнд, а по-късно – у Р. 
Барт или Р. Краус, че с раждането си фотографията вещае смърт за жи-
вописния портрет. Именно смърт, доколкото макабричното предчувст-
вие възпроизвежда приписваната на френския художник Пол Дьоларош 
профетическа формула „from today (1839 г. – бел. П. Ш.) painting is dead“. 
Впрочем естетската съпротива срещу фотографията през втората поло-
вина на ХІХ век е по-скоро благовидно прикритие на настъпилия сред 
художниците-портретисти стопански ужас, предизвикан от очевидните 

Пламен Шуликов
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оперативни преимущества на новата медия. Тук би било достатъчно да 
се спомене името дори само на първия милионер от изработка на визит-
ни картички Андре Дисдери, а ако това не е достатъчно, да добавим и 
красноречивото обстоятелство, че след като през 1854 г. той патентова 
идеята си за визитна карта, броят на сътрудниците, назначени в неговото 
парижко ателие, достига до 80 души през 60-те години на ХІХ в. 

Неспокойните отношения между двата типа медийно репрезенти-
ране на света помнят фотографски ателиета и фотобрандове, които, ус-
тремени към звездния престиж на класическата изобразителна конвен-
ция, масово присвояват името „Рембранд“, или пък фотографи, които с 
инфантилно нарцистично удоволствие и до днес се самоназовават „фо-
тографи-художници“. Помнят, разбира се, и ехидното художническо ви-
сокомерие към буквализма на фотоизображението. Помнят обаче и ху-
дожници като Алфонс Муха, Александър Родченко и Ман Рей (Емануел 
Радницки), които, без особено преувеличение, в едната си ръка държат 
четка, а в другата – фотокамера. Именно продуктивното взаимодействие 
между копираща камера и ин-
терпретираща четка (или, как-
то гласи отчетливата формула 
на У. Х. Ф. Талбът, между „моли-
ва на природата“ и „молива на 
художника“) се оказва малкият 
и не твърде видим за хуманита-
ристиката участък ничия земя, 
населяван от визуални артисти 
с двойно изповедание – пикто-
ралистко и фотографско. Об-
ществото на фотографиращи-
те художници и рисуващите 
фотографи е особено интерес-
но, именно защото всяка пер-
сонална творческа съдба там 
представлява екзистенциално 
свързан, разбираем, убедителен 
разказ, повествуващ освен за 
сензационни мемоарни детай-
ли, и за мотивацията на реп-
резентативния избор. В какви 
случаи Ман Рей посяга към чет-
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Фотография А. Муха: П. Гоген свири  
на хармониума в ателието на Муха 

(Paris, Rue de la Grande Chaumière, (1893-
1994). Музей „Алфонс Муха“, Прага.
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ката? При какви обстоятелства А. Родченко предпочита фотокамерата? 
Защо А. Муха не рисува, а избира да заснеме „съквартиранта“ си Гоген 
как свири на пиано по долни гащи? 

Защо подготвителните „етюди“ към рисуваните изображения на 
Муха са преимуществено фотографии, при това направени от самия 
него? Защо това сътрудничество между четката и обектива се оказва 
спонтанно възпроизведено в практиката на Ц. Лавренов от началото на 
40-те? Чрез фронталния сблъсък между агентите на реализма – сътворе-
ното от човешка ръка „конвенционално изображение“ и неръкотворното 
(ахейропойетой) „фотографско изображение“ – се апробира изобщо един 
от най-интригуващите и представителни за втората половина на ХХ век 
медийни конфликти „pictura vs. photographia“. Изправени лице в лице, ри-
сунка и фотография предявяват претенциите си по повод на верифика-
ционните права върху визуалната истина, значи и на репрезентативните 
„права“ изобщо върху реализма. Намесим ли и литературните изкушения 
на фотографи като Г. Ф. Т. – Надар, на художници като К. Величков, А. 
Божинов, С. Скитник, Чудомир, Р. Алексиев, разсъждението, естествено, 
би се усложнило. Независимо от очакваните трудности обаче, възможна-
та ориентация в подобни случаи неизбежно би минала през отговор на 
въпроса кога тези пишещи художници или рисуващи писатели избират 
да пишат и кога – да рисуват. Случаят „Чудомир“ от периода му във в-к 
„Барабан“, където поетът-художник смесва реч и икона в едно произведе-
ние, е още по-интригуващ, да се надяваме – и по-обяснителен, поне що се 
отнася до модерната участ у нас на паралелния, но далеч по-отдавнашен 
медиен конфликт „scriptura vs. pictura“ (Shulikov 2016: 167-169). 

Художествена ценност и фотография

Ако не изобщо невъзможна през 40-те и 50-те години на ХІХ век2, 
конюнкция като „художествена ценност и фотография“ със сигурност 
би била най-малкото спорна. С бурното начало на своето публично при-
съствие тогава фотографията подлага на болезнено изпитание далеч не 

2 Тъкмо от този период е забележителната статия на изкуствоведката лейди Елиза-
бет Ийстлейк, която само 16 години след патентоването на дагеротиптия метод страст-
но защитава претенциите на фотографията към равнопоставеност спрямо конвен-
ционалните изобразителни изкуства. Вж.: E. Eastlake. Photography, In: Quarterly Reviev, 
London, January – April, 1857, pp. 442-468; също – Е. Ийстлейк. Фотографията, В: сб. 
„Удивителната фотография“ и удивителният ХІХ век, (съст. и предговор – П. Шули-
ков). – В. Търново: Фабер,2016, с. 68-95.// Udivitelnata photografia I udivitelniat XIX vek, 
(sust., predg. P. Shulikov). – Vturnovo: Faber, 2016.
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само съзерцателния творчески и рецептивен стереотип, формиран от 
конвенционалната практика на пикторализма. С присъщия единствено 
на младостта стремеж към равнопоставеност тя провокира остър дебат 
изобщо върху въпроса що е изкуство, разбира се, припомнен от пози-
цията на нейното машинно преимущество. Дори нещо повече, фотогра-
фията се оказва онзи медиен катализатор, който в спор с високомерието 
на метафизичната естетика разширява нейното полезрение, либерали-
зира тематичната ѝ поносимост, за да разкрие перспективи изобщо към 
модерната социология на изкуството. Далечни предвестници на все още 
несъстоялата се социология на изкуството като А. Шлегел и особено 
мадам дьо Стал, към която немският романтик не остава равнодушен и 
която на самата граница между ХVІІІ и ХІХ визионерски изненадващо 
конструира формулата „литература и обществени институции“3, съвсем 
разбираемо трупат предимно литературни аргументи към предстоящата 
„Философия на изкуството“ (1865 г.) на И. Тен. Там, изяснявайки метода 
си, той не оставя каквото и да било съмнение у слушателите на своите 
лекции, че за да бъдат разбрани „вкусът или геният на художника, както 
и причините за неговия живописен или драматургичен стил,… те трябва 
да се търсят в социалните и интелектуални условия на средата, в която е 
живял“ (Tain 1873). Същото убеждение впрочем предстои да се разпрос-
трани и върху фотографията, но междувременно предпоставките за со-
циологическото ѝ осмисляне вземат на прицел предимно основанията 
на общата естетика. Този своего рода „преврат отвътре“ правят самите 
теоретици на тъй наречената от Д. С. Недович „allgemein“-ост (Nedovich 
1927: 20), каквито са последователите на Ж.-М. Гюйо (Guyau 1901) 4 – М. 
Десуар (Dessoir 1906) и Е. Утиц (Utitz 1914). 

Според Я. Мукаржовски, без позоваване на когото разсъждение 
върху „естетическата функция, норма и ценност“ отдавна не може да 
мине, школата на М. Десуар и Е. Утиц „раздвижва хоризонта на естети-
ката“, като прогласява, че „естетическата функция има значително по-
широка сфера на въздействие, отколкото единствено областта на самото 
изкуство“. Нещо повече, стига до свръхлибералния възглед, според кой-
то изобщо не съществуват „резки граници между областите на естетиче-

3 Madame de Staël-Holstein. De la littérature considérée dans ses rapports avec les 
institutions socials, Paris, 1799. Цит. по: Жермена де Сталь. О литературе, рассмотренной 
в связи с общественными установлениями. – Москва: Искусство, 1989, с. 58.// De Stall: 
O literature, rassmotrenoi v sviazi s obstestvenomi ustanovleniyami. – Moskva: Iskustvo, 1989.

4 Guyau 1889: Guyau, J.-M. L‘Art au point de vue sociologique, Paris : F. Alcan, 1889. Цит. по: 
Ж.-М. Гюйо. Искусство с социологической точки зрения. – СПб.: Изд. т-ва „Знание“, 1901.
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ското и извънестетическото“ (Mukarjovski 1975: 244-245). У нас, дори по-
рано от 1935 г., когато студията на Я. Мукаржовски излиза, С. Скитник 
в поредица публикации рисува съвкупен портрет на новия (предметен) 
естетически либерализъм с детайлни уточнения на щедро приютените 
от него прояви, до неотдавна високомерно бойкотирани като ниски: ма-
скараден костюм, илюстрована картичка, пощенска марка, мебели, ки-
лими, възглавници, постилки, завивки, възпоменателно табло, детски 
играчки и пр., и пр.5 

Вероятно заради естетическата ѝ позиция, за която е свойствена 
подобна колеблива легитимност, и фотографията е специално привле-
чена от Я. Мукаржовски като особен аргумент към убеждението му, че 
границите на естетическото са твърде гъвкави и мобилни, за да бъде то 
смятано за вечно присъщо на предметите реално тяхно свойство. Му-
каржовски вижда илюстративната годност на фотографията в нейната 
ноема (по Ролан Барт) или нойма (по Манчо Вагарджиев) да „осцилира 
на границата между самоцелността (днес бихме казали „самоценност-
та“  – П. Ш.) и комуникативността“ (Mukarjovski 1975: 251), т.е. между 
нейната естетска самодостатъчност и възможните ѝ приложни предназ-
начения, в крайна сметка – изобщо между интерпретация и достовер-
ност. Именно тази гранична феноменалност на фотографската ноема, 
която, неизбежно обречена на своето машинно, неръкотворно копист-
ко проклятие, вечно се стреми към интерпретация на обектите, предо-
пределя участта ѝ на свръхудобен, даже банализиран вече от употреба 
аргумент в обструктивната мисия на диференциалното изкуствознание 
(Д. С. Недович) спрямо съвкупната естетическа „allgemein“-ост. С фото-
графията като че ли завинаги се изчерпва потенциалът на нормативните 
поетики, за да бъде шумно предизвестена епохата на краткотрайните, но 
затова пък гръмки манифести. 

Самата историческа участ на фотографията някак предопределя 
нейната неприязън към естетския консерватизъм. Устремена в началото 
на своя публичен живот към престижа на пикторалистката конвенция, 
тя постепенно се отърсва от тази самозабрава, от забравата на собстве-
ното копистко преимущество, за да потърси, макар и не твърде умело 
(напр. К. Силви), легитимност в репортажа и присъщата му рязка, от-
четливо разпознаваема комуникативност (Я. Мукаржовски). На свой 
ред и естественият комуникативен порив на фотографията бива преос-

5 Вж. по-подробно с указание на всички източници: Shulikov 2011: Shulikov, P. 
Izkustvo I reclama. Promishlen kanon I kulturen branding. Formirane na rodnia nobrow prez 
20-30-te godini na XX vek. – Varna: Slovesnost, 2011, p. 43-77.
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мислен през сецесиона (А. Щиглиц, А. Муха). Тогава сравнително ново-
то визуално умение се вписва устойчиво в изобразителната стилистика 
на импресионизма и сюрреализма (М. Рей), като че за да изостри и без 
друго предпоставената демонстративна комуникативност на техните ар-
тефакти. Преживява изпитанията на булевардната и любителската ти-
ражност, издържа превратностите на многократна банализация и деба-
нализация, дори впоследствие успява да вмести името си в общоупотре-
бимата пикторалистка стилова таксономия под понятийното прикритие 
„фотореализъм“. Най-накрая метаморфозира в престижен тематичен 
фундамент на знанието за визуалните изкуства, както и изобщо на меди-
акритиката. Самата тя пък в контекста на информационното общество, 
вероятно заради аргументативния потенциал на фотоизображението и 
неговата интимна усвоеност във всекидневната практика на модерния 
човек, със самочувствие на самообявила се scienza nuova (М. Маклуън) 
помества своите размисли върху фотографията в престижния си тема-
тичен център. И така, от периферията към центъра и обратно, и пак към 
центъра, и пак, и пак… неизвестно докога. 

Ценностната пулсация обаче на фотоизображението между пикто-
рализма и репортажната достоверност (или между картината и фото-
графията в понятийната антиномия на Я. Мукаржовски) далеч не е само 
историческа. Впрочем, присъща на всички визуални изкуства, истори-
ческата флуидност на представите за мимесиса едва ли би могла да бъде 
отчетлив спецификатор на което и да е от тях. Достатъчно би било само 
да си припомним как в антична Гърция перспективата е етажно („ярус-
но“, О. М. Фрайденберг) представяна върху двуизмерна плоскост или 
пък как „обратната перспектива“ (Florenski 2000: 46,103), характерна за 
православния изобразителен канон, преживява своего рода секуларно 
възкресение у Пикасо от началото на 40-те, когато той рисува серията 
портрети на Дора Маар, впрочем фотографка. 

Фотографското раздвоение между пикторализма и фотокопизма, 
освен исторически, както вече стана дума, има и своите вечни синхрон-
ни прояви, априорно обусловени от самата същност (ноема) на фото-
графията – в неизбежен плен на своята копистка прокоба да се стреми 
към репрезентативна свобода. Именно това непреодолимо дефинитивно 
противоречие придава особен драматизъм на опитите фотографията да 
установи своята ценностна самотъждественост, доколкото е обречена на 
вечно „осцилиране“ (Я. Мукаржовски) между безпристрастна регистра-
ция и тенденциозно-емфатично тълкувание. През 20-те Ман Рей прави 
опит чрез своите рейографии да надмогне копистката същност на фото-
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графията, като се освобождава от посредничеството на самата камера. 
Страстният му сюрреалистичен порив към инструментална независи-
мост обаче слага оръжие пред вездесъщия „молив на природата“ – свет-
лината. Все пак, макар и без съдействието на камера, в рейографиите 
рисува именно тя. Свръх това в синхронния времеви срез съществуват 
паралелно поне най-малко две представи за естетическа ценност – ели-
тарна и масова. Едната помества в своя антологичен канон, да кажем, 
„Шильонският затворник“ на Байрон, а другата рони сълзи на умиление 
пред лика на същия „Шильонски узник“ (С. Скитник), „достоверно“ ти-
ражиран от незнаен труженик на масовия вкус върху дълга серия кре-
ватни табли. И от подобна позиция най-естественият въпрос, свързан с 
„естетическата ценност като стабилизирана норма“ (Я. Мукаржовски), 
би бил коя или чия норма се оказва стабилизирана в доминираща цен-
ност. Фотографската спецификация на този въпрос почти неизменно 
търси опора в степента на отклонението от нормата. Може би защото 
тук неизбежна изходна норма, разбирана като нулева степен на емфази-
са, е самата фактографска достоверност на фотографския отпечатък? 

И пак за границите между живописта и поезията

Впрочем дълголетната употреба и на писмо, и на иконичен образ в 
културната традиция на човечеството, разбира се, някак настоява пара-
лелната им употреба да се схваща като непротиворечиво, дори идилично 
спокойно репрезентативно сътрудничество. Вероятно това е причината 
и Г. Е. Лесинг да предговори своя обемен трактат за техническите гра-
ници между живописта и поезията тъкмо с мнение, някак уравняващо 
поетическите им специфики. Без да се позовава на източник, той при-
вежда Симонидовия афористичен хиазъм (наречен от Лесинг „блестяща 
антитеза“), според който живописта е няма поезия, а поезията – говоре-
ща живопис (Lesing 1933: 58). Доколкото от Симонид от Кеос са запазе-
ни само малко на брой стихове, а част от знанието за неговите приноси 
към античната култура дължим на Диоген Лаерций, проверката в него-
вия труд „За живота, ученията и изреченията на знаменитите философи“ 
наистина показва, че античният Волтер, както Лесинг нарича Симонид, 
не е безразличен към ваятелското изкуство (Laertski 1979: 197). По вся-
ка вероятност обаче Лесинг се позовава на Плутарховата „Моралия“, 
в чиято последна част „Къде атиняните са по-известни – във войната 
или в мъдростта?“ дословно четем: „Πλήν ο Σιμωνίδης τήν μέν ςωγραφίαν 
ποίησιν σιωπώσαν προσαγορεΰει, τήν δέ ποίησιν ςωγραφίαν λαλοΰσαν.“ 
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(Plutarch 1962: 500) Английският преводач и издател на Плутарх Ф. К. Ба-
бит превежда цитираното място така: „Simonides, however, calls painting 
inarticulate poetry and poetry articulate painting“ (Plutarch 1962: 501). Въз-
можни са обаче известни съмнения, че в обичайния превод на това мяс-
то у Плутарх, какъвто впрочем е и преводът на Лесинг, не е отчетена ко-
нотацията „бъбривост“, доколкото такова именно е основното значение 
на глагола λαλέω, от който е образувана причастната форма. Тъй като в 
самата речникова статия И. Х. Дворецки представя коментираната упо-
треба на Плутарх и превежда съчетанието „ςωγραφίαν λαλοΰσαν“ именно 
като „говорящая живопись“, вероятно опасенията, че конотацията „бъб-
ривост“ насочва към ценностни предубеждения спрямо поезията, след-
ва да бъдат изоставени. Все пак обаче ние си позволяваме да посочим 
подобна хипотеза. Дори тя да е неприложима към автентичното мнение 
на Симонид, гарант за чиято истинност е твърде късното и възможно 
модифицирано упоменаване у Плутарх, ценностният нюанс би могъл да 
осветлява в известна степен позицията на Плутарх, разбира се, докол-
кото в нея се чете рекапитулационен рефлекс от дебата върху теорията 
на образа от времената на класическата Платонова Академия и Средния 
Платонизъм.

Приемем ли това място у Плутарх като вероятен източник на Ле-
синг, в интерес на истината трябва да кажем, че то е твърде пристрастно 
цитирано. Извадено от контекста си, то действително създава впечатле-
ние, че уравнява технопоетически двете изкуства. Същевременно непо-
средственият контекст на Плутарховата употреба повече от красноречи-
во говори, че тезата на Лесинг за техническите граници между живопи-
ста и поезията има своите предчувствия и в античността. В „Моралия“, 
веднага след думите на Симонид например, намираме като че ли спешно 
„извинение“ за току-що създадената заблуда, че поезия и живопис са 
технически подобни едно на друго изкуства: „макар че художниците с 
цветове и форми, а писателите с думи и фрази, представят едни и същи 
обекти, те (двете изкуства, живопис и поезия – бел. П. Ш.) се различа-
ват помежду си по материала и маниера на своето подражание“ (Plutarch 
1962: 501). Това място очевидно се съпротивлява на Лесинговото преду-
беждение, че до неговия трактат (1766 г.) при опитите за проникновено 
осмисляне на двете изкуства изобщо не е заемана спецификаторската 
позиция на критúка за разлика от популярните дотогава ракурси на неп-
рофилирания възприемател и на философа. 

Такава позиция, разбира се, е заемана. Н. В. Брагинска например 
посочва 31 текста от античния литературен корпус, които „удовлетво-
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ряват работното определение за диалогичен екфразис“ (Braginskaya 1981: 
227), макар в примерите, които ще си позволим да представим, критиче-
ската позиция да не е особено тенденциозно експлицирана, а да е разпоз-
наваема по-скоро в нетрадиционния авторски избор както на предмета 
на разказа, така и на жанра диалогичен екфразис (Braginskaya 1981: 224-
289), в чиято формална структура разказът е поместен. Подобен впечат-
ляващо ранен опит да бъдат съизмерени репрезентативните ресурси на 
иконичен и речеви образ например е съчинението на Филострат Фла-
вий „Картини“ („Εικόνες“, ок. ІІ в.). В него авторът, често определян като 
един от първите системни визуални критици (смятан е дори за своего 
рода античен Сент-Бьов), разказва цели 64 (или 65) иконични изображе-
ния, видени от него в частна колекция (или галерия, както той я нари-
ча) в Неапол. Покрай тази изтощителна практика в жанра „преразказ на 
картина“, до болка познат днес на всеки ученик, Филострат лаконично 
формулира изходната си теза. В нея разчитаме (надяваме се, правилно) 
убеждението му за своего рода репрезентативен, даже направо дейкти-
чески паритет между иконично и речево изображение: „Онзи, който не 
обича с цяло сърце и цяла душа живописта, той върши грях пред чув-
ството за правдива нагледност (курсив – П. Ш.), греши и пред научното 
знание, доколкото то също не е чуждо на поетите; та нали и двамата, и 
поетът, и художникът, в еднаква степен (курсив – П. Ш.) се стремят да 
ни предадат делата и образите на славните герои…“ (Philostratus 1931: 
2). Филостратовата страст по екфразиса е донякъде обоснована от Гьоте. 
Според него, тегнещата над реторите по онова време забрана да тълкуват 
исторически и политически теми, наред с банализацията на обичайните 
дотогава разсъждения върху етични въпроси, предопределят избора на 
третата софистика да се съсредоточи върху изкуството като сравнително 
безопасен тематичен предмет (Philostratus 1931: 15-16). Същевременно 
не е изключено реторското самомнение на Филострат, струящо изпод 
обилието на разказа, да е произвело своего рода съсловна фаворизация 
на речевото описание по силата на реторическата традиция, разпозна-
ваема в думите на Химерий: „Словото може да направи всичко, което 
върши картината. Всяко подражание, каквото и да е то, стои по-ниско от 
подражанието чрез слово.“ (Philostratus 1931: 15)

Ако обаче съмненията към ретора Филострат в съсловна фавори-
зация на речевия репрезентативен потенциал са донякъде основателни, 
подобен косвен аргумент е трудно приложим към писателя и поета Лонг. 
Едва ли е легион името на онези, които са забелязали, че романът му 
„Дафнис и Хлоя“ започва с… описание на картина (Philostratus 1931: 15): 
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„Когато веднъж ловувах на остров Лесбос в свещената дъбрава на Ним-
фите, видях най-прекрасното нещо, което съм виждал някога — едно ри-
сувано изображение, разказ за една любов (курсив – П. Ш.). И дъбравата 
беше прекрасна, с много дървета, осеяна с цветя, напоена от поточета. 
От един извор пиеше всичко — и цветя, и дървета. Но още по-голяма 
наслада изпитваше човек от картината, понеже беше изпълнена със съ-
вършено изкуство и защото разказваше за съдбата на една любов. Затова 
там ходеха много хора, идваха и чужденци, привлечени от мълвата, на 
Нимфите да се помолят, но и картината да видят. Върху нея можеха да 
се видят жени, които раждат, други, които повиват бебета в пелени, под-
хвърлени деца овце да ги хранят, овчари да ги намират, млади хора да 
се свързват с любовни клетви, набег на разбойници, враже нападение. 
Видях и много други неща, всичките любовни, удивих се и ме обхвана 
силно желание да създам разказ, съответствуващ на изображението 
(курсив – П. Ш.).“ (Philostratus 1931: 15) Както се вижда от курсивирани-
те места в откъса, у Лонг „рисувано изображение“ и „разказ“, ако не са в 
отношение на пълна синонимия помежду си, поне са мислени в реална 
хипотеза за взаимообратима илюстративна съответност. Тук днешният 
читател, привикнал към разкази, илюстрирани с рисунки, даже би усе-
тил заплаха за своя инертен рецептивен стереотип, доколкото Лонг на 
практика върши тъкмо обратното, като буквално обещава да илюстрира 
рисунката чрез дълъг романов разказ. Дали обаче разказът наистина е 
„съответствувал на изображението“, има известни основания да се съм-
няваме. Сам Лонг признава, че е „намерил човек, който да му разтълку-
ва картината“, т. е. със сигурност разказът е съответствувал не на кар-
тината, а на нечие нейно тълкувание. И това е тълкуванието на някого, 
който, подобно на Филострат Флавий, разказва, за да видим в картината 
онова, което вижда самият той или пък което сам той иска да видим в 
нея. Въпросът, значи, е съвсем близко: на какво всъщност вярваме – на 
видяното или на чутото? На български (ако за миг забравим, че комеди-
ята на Сава Доброплодни е всъщност гръцка) този въпрос за пръв път 
прозвучава от устата на Михал Мишкоед като класическа дизюнкция: 
„Кого да вярва чиляк, очите си или ушите си?“ На самата граница между 
ХІХ и ХХ в. Вазов, сякаш преднамерено обструктивно, настоява в загла-
вието на сборника си „Видено и чуто“ синтактичната връзка да е имен-
но конюнкция. Подобно колебание Лонг не формулира. То е, разбира се, 
конструирано от нас, някой дори би казал, по силата на непреодолимо 
тълкувателско увлечение. Всъщност не съвсем. Думите на Лонг са не-
двусмислени: „…εξηγητήν της εικόνος“ (Longus 1916: 6). Какво е екзегеза, 
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ако не тълкувание? Вложена в речта на софиста Филострат, хипотезата 
за обратимост между видяно и чуто не би удивила никого. Дори само по-
дозирано обаче у неизкушения Лонг, подобно допускане би подсказало, 
че онова, което е известно на познавачите, ако не е масово усвоено, поне 
създава впечатление, че към края на ІІ в. е относително стабилизирано в 
нормативна представа (Я. Мукаржовски) – в нещо, което твърде близ-
ко напомня днешното маркетингово понятие „споделено убеждение“. В 
противен случай, т. е. ако елитната екзегетика не повлиява общественото 
мнение, защо изобщо би била налагана забрана върху опасни за властта 
теми?

Да не пропуснем и особено концептуалното уточнение у Плутарх: 
„събитията, които художникът рисува като че от позицията на свидетел, 
литературата записва, като разказва за тях, все едно писателят отдавна 
е напуснал мястото на събитието.“ (Plutarch 1962: 501) Безпристраст-
ното вглеждане в тези думи би разчело мержелеещия се силует на ня-
как естественото днес убеждение (разбира се, масово споделено), че за 
разлика от речевия образ иконичният образ създава преимуществена 
илюзия, преимуществено усещане за тактилно обоснована свидетелска 
достоверност. Именно по повод тактилно-реалистичния потенциал на 
изображението, без значение дали литературен, пиктографски или фо-
тографски, следва да се направи и втората уговорка. Тя засяга 

понятието „candid“ 

Що се отнася до значението на това понятие, на пръв поглед би било 
достатъчно да кажем, че в днешната му употреба (candid photography) то е 
заето от френски, където candide означава чистосърдечен, искрен, откро-
вен, т. е. понятийната конструкция candid photography следва да се чете 
като откровена фотография. Тази етимологична очевидност обаче едва 
ли би била достатъчен ориентир в нашия случай, при който по стечение 
на обстоятелствата в понятието „candid“ се пресичат литература и фото-
графия. Историческа предпоставка за това удивително сплитане е заслу-
га на литературата и специално на френския философ Франсоа Волтер, 
който през 1759 г. издава своя роман „Кандид, или оптимизмът“. Адресат 
на сатиричния му патос е оптимистичното убеждение на немския фи-
лософ Готфрид Лайбниц, че въз основа на априорната предпоставка за 
„предустановеността на всеобщата хармония“ настоящият, наличният 
свят е възможният най-добър свят, тъй като ако можеше да има по-до-
бър, със сигурност Бог щеше да построи него, а не този, в който живеем. 
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Тук вероятно не е излишно да споменем макар и късното, но удивително 
съвпадение между тази формулировка и обяснението на сюрреалиста Л. 
Бунюел защо снима. По думите на С. Зонтаг, мотивацията му да визу-
ализира света в кинообрази е следствие, нито повече, нито по-малко от 
желанието му „да покаже, че този свят не е най-добрият от всички въз-
можни“ (Sontag 2013: 51). Сходна е общата нагласа и на американската 
визуална култура от времето на Голямата депресия. Тогава Тод Браунинг 
представя шокиращия си филм „Изроди“ (1932 г.), Даян Арбъс откри-
ва естетиката на грозотата в девиантното именно като реален образ на 
„другия свят“, а Уиджи концентрира своя фоторепортерски интерес към 
другата, по-малко видимата, тъмната, буквално тъмната (нощна) част от 
живота на Ню Йорк. Вероятно именно Ню Йорк, а още по-точно Брук-
лин с присъщите му социални контрасти от втората половина на ХІХ 
в., е един от конкретните провокатори на системните опити за фотосо-
циологически проучвания в САЩ. Макар и обоснована като филантро-
пически жест, положен върху християнски ценности като състрадание 
и милосърдие (Riis 1890: 5)6, книгата на Якоб Рийс „Как живее другата 
половина“ (1890 г.) красноречиво предговаря богатата традиция на аме-
риканската христоматийна фотосоциология, свързвана след това през 
първата половина на ХХ в. с имената на Луис Хайн – щатен фотограф 
на Националния комитет по детския труд през първото десетилетие на 
века, както и на Доротея Ланг, Уокър Еванс, Робърт Франк и др., работи-
ли по-късно под ръководството на икономиста Рой Емерсън Страйкър, 
впрочем ученик на Л. Хайн по фотография, върху грандиозния проект 
от 1935 г. на Администрацията по защита на фермерските стопанства. 
В интерес на истината обаче е редно да се спомене, че началото на фото-
графския „класов туризъм“ (С. Зонтаг) из социалното дъно е положено 
далеч от новия континент в Англия от Джон Томсън и Адолф Смит. Още 
в края на 70-те години на ХІХ в. техният обемен съавторски фотопъте-
пис „Street life in London“ (Thomson, Smith 1877) подлага на трудно опро-
вержимо визуално съмнение вярата на Лайбниц в предустановеността 
на всеобщата хармония. Вероятно тази ранна англосаксонска традиция 
във фотосоциологията предпоставя особената ѝ значимост още в ран-
ното самоосмисляне на „фотографското“ (Р. Краус). Оттогава насетне 
представата за ценност на фотоизображението предстои да включва не-
изменно и социалната откровеност като приоритетен свой компонент, 

6 Още във въведението към основния текст на книгата Я. Рийс формулира моти-
вите си като отговор на въпроса „как разбира божията любов онзи, който е възпитаван 
само в духа на човешката алчност?“ 
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дори да обособи и легитимира още в началото на ХХ в. тази своего рода 
фотоизследователска нагласа чрез специално понятие. 

Тогава това понятие обаче не е точно понятието „candid“, сякаш из-
зело в днешната си фотографска употреба изобщо правата върху назова-
ването на безкомпромисно откровената репрезентация. В самото нача-
ло на ХХ в. е узаконен терминът „good straight photography“ или просто 
„straight photography“ (букв. пряма, директна фотография). Срещаме го 
още в първата книжка на издаваното от А. Щиглиц списание „Camera 
work“ в текст на увлечения по фотографията изкуствовед Ото Уолтър 
Бек, професор в Прат институт, Бруклин. В неговата дефиниция „straight 
photography“, „звъняща с честност и праволинейност“ (Beck 1903: 49), е 
противопоставена на имитационната, на подправената, даже лъжовната 
(„faking“) фотография, и в този смисъл „положена върху твърдата банка 
на науката“, тя „страни от разкоша, от внушенията, от мечтите, от жи-
вота-картинка“ (Beck 1903: 49). Същевременно склонността на О. У. Бек 
към социално състрадание като че ли прави допустима отстъпка спрямо 
пледирания от него репрезентативен ригоризъм, за да признае известни 
права и на „малката невинна лъжа“ („little white lie“), „на която добровол-
но се поддаваме, стремейки се да бъдем интересни и общителни“ (Beck 
1903: 49). Невинността на това допустимо репрезентативно прегрешение 
Бек обяснява с нагласата на мнозина „да виждат истината, просто лише-
на от бруталност“ (Beck 1903: 49). Що се отнася до жизнеспособността 
на двете „конкурентни“ понятия straight photography и candid photography, 
допускаме, без особени пристрастия, разбира се, че именно конотаци-
ята жестокост, бруталност, исторически изпреварващо и шокиращо 
сетивно наложена от Волтер върху атрибута candid, го е снабдила с без-
спорно номинативно преимущество.

В скептичната си романова реплика към Г. Лайбниц Волтер подлага 
Кандид на безкрайна поредица от зловещи премеждия, които обаче не 
са познатото от вълшебната приказка инициационно изпитание, водещо 
до щастлив изход, а само авантюристичен претекст да бъде дефинирана 
единствено постижимата цел при „управлението на себе си и другите“ 
(М. Фуко) – именно „да обработваш градината си“. Това са и последните 
думи в „Кандид, или оптимизмът“. 

Същинският повод обаче да споменем Волтеровия роман далеч не 
е само етимологичен. По-важни са две други обстоятелства. Макар да 
изглежда неочаквано, първото от тях е свързано с тъй наречения чет-
върти закон на формалната логика (закона за достатъчното основание), 
присъединен именно от Г. Лайбниц към трите същински логически зако-
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на. Този закон не подлежи на формализация и е по-скоро фундамент на 
научната етика, отколкото формално изряден логически закон, равноп-
равен на предходните три – на законите за тъждеството, за непротиворе-
чието и за изключеното трето. Имено оптимистичната теория на Лайб-
ниц е предпоставка той да формулира в §32 на „Монадология“ закона за 
достатъчното основание, според който „нито едно явление не би могло 
да бъде истинно или действително, нито едно твърдение – справедливо, 
без да е налично достатъчно основание защо нещата стоят именно така, а 
не иначе, макар в повечето случаи тези основания изобщо да не могат да 
ни бъдат известни“ (Leibnitz 1982: 418). Достатъчното или реално осно-
вание (realis ratio (Leibnitz 1982: 236)) е божествената предопределеност 
на всеобщата хармония според „Теодицея“ и особено според основния 
гносеологически труд на Лайбниц „Нови опити върху човешкото раз-
биране на автора за системата на предустановената хармония“ (Leibnitz 
1982: 47, 545). Именно априорността на „предустановената хармония“ 
атакува Волтер, като заявява, че безпочвеният верски оптимизъм на 
немския философ капитулира пред алтернативната очевидност на „дос-
татъчните основания“, щедро предоставяни от зловещите авантюри на 
Кандид при странствуването му из другия, далеч не толкова хармонич-
но устроен свят. Ако отидем по-нататък, би следвало, че според Волтер 
откровеният и честен философски размисъл върху света и мястото на 
човека в него е редно, а и изследователски нравствено, да бъде провеж-
дан реалистично, а не въз основа на аксиоматична, едностранчива и ка-
нонично безотговорна вяра в божествената предопределеност на всеоб-
щата хармония. Така логиката се оказва непосредствено вписана в хи-
лядолетния дебат върху мимесиса, значи и реализма. Впрочем това е и 
основната причина произведението на Волтер да бъде вписано в „Index 
Librorum Prohibitorum“ (Index 2002: 928) на Римокатолическата църква.

Второто обстоятелство е сензационно и го привеждаме като по-
вод за провокативна и, надяваме се, смислена метафорична спекула по 
повод на все още предстоящия разговор върху ценностната норма във 
фотографията у нас от края на ХІХ – началото на ХХ век. Независимо 
че това е очевидно, все пак настояваме да четем обстоятелственото оп-
ределение за място „у нас“ като „в България“. Странно или не, случайно 
или закономерно – не бихме дръзнали да отговорим, но във Волтеровия 
роман „Кандид, или оптимизмът“ безспорен факт е, че едни от най-яр-
остните вредители на Кандид са… българите. Представете си тяхната 
жестокост: царят на българите осъжда Кандид да бъде бит с тояги от 
полк български войници, състоящ се от 2000 души, и така нещастният 
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герой получил 4000 тояги, „които разкъсали мускулите и жилите му от 
врата до задника“, в резултат на което една старица три седмици кърпила 
кожата му и я възстановявала с живителни мехлеми, за радост – успеш-
но; Панглос разказва как българите „изтърбушват Кюнегонд (любимата 
на Кандид – бел. П.Ш.), след като е изнасилена толкова пъти, колкото 
може да бъде изнасилена една жена“; българите пръскат черепа на г-н ба-
рона, осиновил и отгледал Кюнегонд; насичат на късове г-жа баронесата; 
най-накрая разрушават и техния замък, от който не остава камък върху 
камък. Замъкът, разбира се, е метафора на съвършено устроения свят 
на Лайбниц. Невинно и, така да се каже, академично допълнение към 
този възможно „най-хармоничен“ свят е и по-нататъшната съдба на учи-
теля на Кандид – философа Панглос (много- или всеезичен). След като 
анабаптистът Жак успява да го изцери от невярна венерическа болест, 
равносметката на повествователя твърди, че Панглос възвръща нормал-
ното си състояние само на цената на едно загубено око и ухо, след което, 
разбира се, е успешно обесен, но това вече не тежи на съвкупната бъл-
гарска съвест, а на инквизицията. Все пак обаче този детайл не следва да 
е причина за безотговорен български оптимизъм, доколкото въпросно-
то „академично допълнение“ странно приляга към участта на днешния 
академичен човек в България.

Известна утеха за българското самочувствие дават Волтеровите 
интерпретатори, според които българите в „Кандид“ не са същински 
българи. Без да обясни причините за това7, френският философ е наре-
къл българи прусаците, а „цар на българите“ – пруския крал Фридрих ІІ, 
с когото впрочем френският волнодумец е скаран, когато работи върху 
романа си. Предприетата от нас обаче метафорична спекула намира не-
очаквана подкрепа около един век по-късно у прусака Ото фон Бисмарк. 
Той, твърди се, по повод на Сръбско-българската война от 1885 г. изрича 
крилатата фраза, че българите са прусаците на Балканите. Тъй че нека 
да останем при интерпретацията на самия Волтер и да приключим пред-
варителните уговорки, като повторим, че българската следа у френския 
философ предоставя, макар и спекулативен, но в същото време и съвсем 
реален повод за подстъп към родните проекции на откровената (candid) 
репрезентация, особено в точката, където литература и фотография за 
пръв път конкурентно пресичат своите хипотипозни възможности. И 
така, нека да видим българите (т. е. да се видим) като примитивен ин-

7 Допускаме да е направил своя избор заради очевидната паронимия между френс-
ката дума vulgaire (вулгарен) и гръцката βουλγαρος (българин).
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струмент, чрез който е разрушена илюзията на Г. Лайбниц за предпос-
тавеността на всеобщата хармония, с други думи – като примитивен 
инструмент за достоверност, за откровен, макар и готически (пардон, 
прусашки, за да не се изкушим да кажем просташки) реализъм.

Литература и фотография

Неизбежните взаимоотношения между литература и фотография 
през последните около 180 години едва ли са основани само върху смисло-
вата близост на корените „littera-„ и „-γράφω“, чрез които сме приели да 
назоваваме двата типа „писменост“. Едва ли причина за това е и безспор-
ният профетически авторитет на Л. Карол („Photography extraordinary“, 
1855), комуто Б. Щиглер приписва правата върху идеята фотографията 
да бъде метафорично осмисляна като своего рода автоматично писмо 
(ècriture automatique) (Shtigler 2015: 75). Още по-малко подобно досеща-
не следва да се ориентира към недвусмислени, но твърде късни сплита-
ния между фотографско „писмо“ и литературно писмо от следващия ХХ 
век. Тогава, в началото на 20-те, Ман Рей споделя с Катерине Драйер, че 
се опитва да „използува фотоапарата си като пишеща машина“ (Shtigler 
2015: 75), а Ласло Мохой-Над отива още по-далеч в своята футуристична 
прогноза, като заявява, че „в бъдеще неграмотен няма да е онзи, който 
не може да пише, а този, който не умее да фотографира“ (Benjamin 2011: 
30). Днес, когато прогласеното през 20-те от Мохой-Над бъдеще със си-
гурност вече е минало, в хуманитаристиката отдавна не са екзотично из-
ключение изследвания, които още в своите заглавия заявяват предмет, 
безусловно формулиран като „фотография и литература“8. 

Литература и фотография са неизбежно обречени да пресекат и съ-
измерят своите уж автономни медийни амбиции преди всичко заради 
шокиращия реализъм на фотографското изображение. Именно разтърс-
ващата тактилна илюзия, че фотографията с нейните образи-аналогони 
се домогва до иначе недосегаеми за човека пълномощия в акта на Сътво-
рението, мотивира едновременно както вдъхновени похвални слова (У. 
Х. Ф. Талбът. Моливът на природата, 1844 г.), така също буквални про-
клятия и анатеми, произнасяни от църковния амвон. Бленуван, но прак-
тически непознат докъм 30-те години на ХІХ век, хипотипозният ресурс 
на дагеротипното изображение болезнено преосмисля съзерцателния 

8 Вж. напр. Koppen 1987: Koppen, E. Literatur und Photographie. Über Geschichte und 
Thematik einer Medienentdeckung. – Stuttgart: Metzler, 1987; Brunet 2009: Brunet, F. Photo-
graphy and Literature. – London: Reaktion Books, 2009.
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рецептивен стереотип, дълготърпеливо формиран както от традицион-
ната пикторалистка конвенция, така и от речевия екфразис. Основната 
посока на естетска съпротива срещу фотографията се свързва завинаги 
с есето на Ш. Бодлер „Модерната публика и фотографията“ (1859 г.)9, къ-
дето рязката присъда на поета дори не допуска хипотеза, че новата медия 
изобщо би могла да трансцендира отвъд потискащата си технологична 
предопределеност на елементарен копист10. Макар и творец на словото 
обаче, Бодлер произнася своята присъда от позицията на визуален кри-
тик – такъв е предметът на текстовете му, побрани в „Salon de 1859“. 

Вероятно смътното предчувствие за предстоящите светогледни 
промени, предизвикани от фотографията, но засягащи и литературна-
та практика, следва да се търси в проникновени догадки за културния 
смисъл на сдвояващите медийни оптики като „Двойник. Петербургска 
поема“ (1846 г.) на Достоевски, „Photography extraordinary“ (1855 г.) и 
„Алиса в огледалния свят“ (1871 г.) на Л. Карол. Подобно предчувствие 
обаче далеч по-ясно се чете в техни ранни веществени провокатори като 
панорами, диорами и прочее хай-тек панаирджийски атракции, предиз-
виквали шумен публичен ажиотаж докъм 1839 г. 

В своя кратък, но наситен с идеи план за изследване „Daguerre oder 
die Panoramen“ (Benjiamin 1991: 48-49) В. Бенямин драматизира нещасти-
ето на Л. Дагер, чиято собственоръчно конструирана от него панорама 
изгаря през 1839 г. Същата година съдбата щедро възмездява изобрета-
теля чрез решение на френското правителство да му бъдат присъдени 
авторските права върху дагеротипния метод за фиксиране на изображе-
ния. Микроисторията, конструирана от В. Бенямин, всъщност казва, че 
новата медия (фотографията) се ражда буквално в пепелта на старата 
(панорамата). Що се отнася до ембрионалните връзки между визуалната 
медия панорама и литературата, Бенямин не подминава и издаваните в 
„La Presse“ през 30-те години на ХІХ век от Е. дьо Жирарден фейлетонни 

9 In: The Mirror of Art. Critical Studies by Charles Baudelaire, Transl. and Ed. by Jonathan 
Mayne: Doubleday Anchor Books. – New York, 1956, p. 227-231.

10 Впрочем отношението на Бодлер към фотографията е противоречиво. Близък 
приятел на Г. Ф. Т. – Надар, чиято бивша любовница (Жана Дювал) „наследява“, той 
пристрастно споделя публичните вълнения по повод на фотографията. Оценява висо-
ко дейността на Надар като учен и фотограф, но така и не променя твърдото си изходно 
убеждение, че претенциите на новата медия не бива да надхвърлят ролята ѝ на слугиня 
на науката и изкуствата. 
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скици върху оптическата атракция и недвусмислено ги дефинира като 
своего рода „панорамна литература“ (panoramatische Literatur), произве-
дена като че от колективен белетристичен натиск. 

За гордост на българската литература тяхно достойно (но вече ав-
торско) подобие у нас бихме могли да видим във Вазовия разказ „Учител 
по история“ (Драски и шарки, ч. 2, 1895 г.), чрез който панаирджийски 
атрактивната медия панорама с присъщия ѝ силен социален отзвук се 
оказва приютена и в родната ни словесност. Повествователят в авторска 
реч уточнява: „Помня, бях на седем или осем години дете, когато в село-
то се разнесе чудата вест, че дошъл панорамаджия.“ Ако буквализираме 
хронологичното уточнение на писателя, роден през 1850 г., би следвало, 
че Йоргу Панорамаджият е „възвестил“ в Сопот Дагеровия оптически 
хай-тек през 1857-8 г. само с около 40-годишно закъснение. Очевидно 
още тогава, макар и дълбоко потопен, както се казва, в османски циви-
лизационен мрак, ленивият медиен стереотип на подбалканския градец 
е подложен на радикално технологично изпитание. 

За да не оставяме невярно впечатление, че вниманието на Вазов 
към панорамата е епизодично и че то се изчерпва единствено с нейното 
хронографско упоменаване в „Учител по история“, непременно следва да 
споменем, че във Вазовото прозаическо творчество учителят по история 
(добавяме – и по нагледност!) Йоргу Панорамаджият има и своя далечен 
предвестник в лицето на Хаджи Ахил („Хаджи Ахил“, 1881 г.). Хипоти-
позният ресурс на Вазовата речева дескрипция представя Хаджи-Ахи-
ловата къща с почти онази зрителна пълноценност, каквато е по силите 
единствено на иконичното изображение, без значение дали живописно, 
panoramatische или фотографско: 

„…до разноцветния прозорец въз една масичка стоеше закована панорама 
(курсив – П. Ш.), на която всеки посетител беше обязан да погледа, щом влезне. 
Хаджи Ахил важно и тържествено хващаше да върти ръчката и от време на време 
извикваше поучително: – Севастопол! – Боят на Московеца с Ингилизина… Виж 
харно московците: шапките им приличат на кубето на „Света София“… Бил съм 
и там… – Ето, Горчаков и Менчиков! Тия са генералите руски… Капитанът ги 
познава… Виждал съм ги на Божигроб… Кога? Преди години… Гледай хубаво!… 
Венеция! Тя е при морето… Видиш ли каиците? – Стамбул? Това е Стамбул… 
Деветдесет и девет вери има там… френци, ингилизи, московци, италианци, 
аджеми, турци, арапи, гърци, арменци, яхудии, сиреч евреи, българи и прочее, 
и прочее… Видял съм Дикилиташ, „Света София“, Сарайбурну, Атмегдан, дето 
султан Махмуд изби еничерите; ходил съм на Юскюдар и на Индия… Познавам 
Бяло и Черно море… Мама! Ходил съм много… Стар човек съм… много зная… 
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Учете се, дяца! -Москва, като гори! Там московците изгориха жив Бонапарта. – 
Видиш ли сега черковата… то е Рома… Там е Рим папа… Знаеш ли кой е Рим 
папа? Не знаеш… не си чел писанието… а аз съм бил там… Познавам Влашко и 
Букурещ – Омер паша! Заплюй го, гледай друго. – Везувия!… Видиш, видиш ли 
пламъците? Видиш, ама не отбираш, нали? Везувия е планина близо до Мъртвото 
море при Витлеем като нашата планина… само представи си из Остро бърдо да 
изскача огън и пушек из сине небе… а? Тия работи ги зная на пръсти… питай 
ме… всичко зная. Учен човек!“ (Vazov 1970: 218-219) 

И интериорното, и екстериорното специално оформление на Хад-
жи-Ахиловата къща е изцяло подвластно на панорамния принцип за на-
гледност:

„По стените и между прозорците бяха изобразени със светли багри раз-
лични местности и градове. На лявата стена беше изобразено с дебелашка жи-
вопис нещо по-добно на град с много натрупани къщи, тополи, сводове, мина-
рета, кръстове, с мачти и платна от кораби, с мостове, прострени над една ярко-
синя поляна, която трябваше да е море. Отдолу се прочиташе надпис с полегати 
слова: Цариград или Константинопол (Маргарит Европейски).

На противоположната стена беше изобразен почти в същия вкус друг 
един град и отдолу му се четяха тия слова: Граде! Граде! Великий Вавилоне! Меж-
ду прозорците се чернееха изписани тополи на зелен фон. Прозорците, които 
гледаха към пътя, на горнята си част бяха извъртени в полукръг, по мавритан-
ски стил. Долнята им част я обличаше решетка, която можеше да се изважда. 
Извън, към пътя, под прозорците беше изобразено едно голямо клонесто дърво 
и от двете му страни стояха вързани с вериги два жълти лева с изплезени езици 
и с дигнати опашки. Това изображение, види се, да ласкаеше най-много сла-
волюбието на хаджи Ахила и той с неизразимо приятно изражение на лицето 
гледаше на селяните, дошле на пазаря, като се запираха на пътя и изглеждаха 
зяпнали и с удивление тие жълти чудовища по стената.

Тогава, като изважда чибука из устата си, изпущаше нагоре един стълп от 
дим и покровителствено издумваше:

– Не се бойте! Гледайте ги, колкото щете. Те са вързани.
И пак захапваше кехлибаря на чибука. Или пък продумваше им просто:
– От Индия съм ги докарал.
И лицето му приимаше сериозно изражение, което отнимаше всякаква 

възможност на простодушния селянин да се усети, че хаджи Ахил се вшутява-
ше или лъжеше.

Ако видеше, че купът от любопитни се увеличава, той тогава намираше 
особено удоволствие да им дава урок от зоологията, да им описва качествата и 
нравите на докараните от Индия аслани, в който случай даваше пълна свобода 
на богатата си фантазия; разправяше с интерес кога ги е купил и за колко; как 
викали продавача, в кой град на Индия това е станало например: в Джендемташ.

А селяните зяпаха в устата му.“ (Vazov 1970: 219-220) 
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В името на справедливостта към възможностите на литературата 
„да поставя пред очите“ (Р. Якобсон), някак подценени в изложението до-
тук, е редно да добавим и криптирания иконичен потенциал, преднаме-
рено подсказан от Вазов още след заглавието на повестта „Хаджи Ахил“ 
чрез нейното жанрово указание „портрет“. Тук трябва да се споменат 
и негови понятийни подобия като „кураторското“ „галерия“ („Галерия 
от типове и нрави български в турско време“), „чертожнически очер-
таващото“ понятие „очерк“, рисувателните „скица“, „картина“, „етюд“ и 
пр. Независимо от метафоричния договор за тяхната „двойна употреба“ 
спрямо сукцесивни и коекзистентни изкуства (Г. Е. Лесинг), превърнал 
ги в почти безспорни катахрези, иконичната конотираност на тези срод-
ни жанрови указания е очевидна поне колкото във Вазовото съчетание 
„Драски и шарки“ или пък в Михалаки-Георгиевото „С тебешир и с въ-
глен. Картини из нашия съвременен живот“. Именно портретът обаче се 
оказва исторически жанровото средоточие, съвсем не случайно болез-
нено концентрирало конкурентните репрезентативни претенции и на 
речеви екфразис („Портретът на Дориан Грей“, полицейската картотека 
на Видок от първата половина на ХІХ в. с речеви описания на престъп-
ници), и на рисуван портрет, и на фотопортрет. Невралгичната чувст-
вителност към личния образ на практика обезсмисля спокойното ме-
тафизично разграничение между човек и човечество, когато възникнат 
идентификационни основания за тъждество между персона и личен об-
раз. Личното разпознаване обичайно е съпроводено с емотивни прист-
растия, основани върху такова естествено право, каквото е чувството за 
собственост: от ревност, в случай че престижният образ не е публично 
припознат като личен, до страх, че поради подвеждаща портретна иден-
тификация би заиграл „мексиканецът“ („Чичовци“). Тук умишлено стра-
ним от тълкувателската хипотеза за двойничеството като провокатор на 
клинични психически състояния или пък като резултат от тях.

С тези микроетюди обаче поводите Вазов да бъде приобщен към 
предмета на медиакритиката не се изчерпват, като, разбира се, съвсем 
изоставяме откровено медийния му интерес към вестника („Вестникар 
ли?“). Една година преди „Учител по история“ да се появи в състава на 
„Драски и шарки“, Вазов подготвя за печат първото самостоятелно из-
дание на романа „Под игото“ (1894 г.), като „смущава“ своя патриарше-
ски ореол на класик с рязък авангардистки нюанс – предприема нечу-
вания дотогава избор романът му да бъде илюстриран, наред с рисува-
ни изображения, и с фотографии, изпълнени от придворния фотограф 
Иван Карастоянов (Vasiliev 1976: 20). Тъй като вече сме коментирали 
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по-пространно това обстоятел-
ство (Shulikov 2017: 27), тук го 
споменаваме колкото да напра-
вим едно рисковано предполо-
жение, което тогава пропуснах-
ме. Предположението, по-скоро 
въпрос, на който в настоящия 
момент нямаме отговор, е дали 
всъщност Вазов в своя твър-
де модерен избор от 1894 г. не 
е повлиян от декадентския ро-
ман на Ж. Роденбах „Мъртви-
ят Брюге“ (1892 г.), който мно-
го вероятно изобщо е първият 
роман, изцяло илюстриран с 
фотографии(Shulikov 2017: 2)11. 
Историкът на фотографията П. 
Боев, например, споменава, че 
още през1858 г. Дарвин пред-
почита фотографиите, за да 
илюстрира „Произход на видо-
вете“. Впрочем фотоизображе-
нията в романа на Роденбах, преобладаващата част от които – архите-
ктурни пейзажи, са цели 35 на брой.

Но дори и без еднозначен отговор на този въпрос, една съществу-
ваща интерпретация на романа „Мъртвият Брюге“, основателно видян в 
нея именно като панорама (Cairol 2015: 481-489), добавяща към литера-
турната рецепция и „панорамния принцип“ (В. Бенямин) на достоверно 
зрително усещане, някак и без друго усилва оптимизма, че и у Вазов со-
циокултурната парабола „панорама – фотография – литература“ е пред-
намерено и последователно сключена в неизбежно съгласие с общия дух 
на времето. Допустима вазовска специфика вероятно би следвало да е 
само възможната транспозиция на дядо-Йоцовата реплика „Боже, видох! 
(курсив – П. Ш.)“ спрямо клиентелата на Хаджи Ахил или Йоргу Пано-
рамаджият.

Красноречива индикация за статута на фотографския реализъм в 
литературните ни представи от началото на ХХ в. намираме в „Литера-

11 Благодаря на проф. Никола Георгиев за подсказаното предположение.
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турен сборник на Българановците“12,1906 г. Там всички автори с изклю-
чение на един са визуално представени чрез рисувани шаржови порт-
рети. В тях бохемската самоирония на българановци е визуализирана 
от А. Божинов посредством елегантно-иронична хипертрофия на онези 
характерности в публично стабилизирания образ на прототипа, които 
са своего рода легендаризирани от общественото мнение. Проф. А. Ба-
лабанов, например, е представен с разпознаваемия му фриволен перчем, 
с цигара в едната ръка и с халба (вероятно Прошеково) пиво – в друга-
та, т. е. в рисувания му портрет няма и следа от академичния престиж 
на професора по класическа словесност. Ако А. Балабанов не бе сред 
тримата, стъкмили сборника (А. Божинов, Елин Пелин, А. Балабанов), 
вероятно дори би възникнало съмение, че портретистът е балансирал 
хазартно и не съвсем успешно върху острието на бръснача, разгранича-
ващо сатирична инвектива от добронамерена ирония, карикатура – от 
шарж. Деликатната дефинитивна разлика между тези две интерпрета-
тивни позиции е изследвана по-късно от М. Димитров в края на 20-те, 
а в средата на 30-те – от К. Чолаков. По това време шаржът очевидно 
все още е схващан като усилена докрай сценична реч – Bühnensprache 

12 Вж: Литературен сборник на Българановците. – София: Олчево издание, 1906.
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(Siebs 1912), т. е. като усилена тенденциозност, а не като амфиболическа 
експликация на паралелни, но видимо диспарантни представи за обекта. 
Поне за такова разбиране свидетелствува статията на К. Чолаков, посве-
тена на театралния шарж. Определен от него като „сценично пресилва-
не“ (Cholakov 1935: 78), шаржът очевидно е мислен по логиката на своята 
етимологична предзададеност (от фр. – обременявам, натоварвам) като 
синоним на карикатурата (от caricare, ит. – натоварвам). Особено пока-
зателно е, че позицията на изследователя възпроизвежда същата, оче-
видно масово разпространена дефинитивна представа, поместена там и 
като читателски въпрос (на някоя си Р. Г-ва, студентка) към редакцията: 
„Често съм размисляла кое кара актьорите пресилено да подчертават ня-
кои моменти от играта си. Не ще и дума, че в много случаи това може да 
се обясни с липса на сценична дарба, при което шаржът има за цел на 
прикрие онова, което не достига на актьора при художественото пре-
създаване на сценичния херой. Но не са редки случаите, когато несъм-
нено богато надарени актьори също си служат със сценично пресилване, 
което за зрителя е неясно както като техническа сценична неизбежност, 
така и като художествена потреба. Моля, г-н редакторе, ако Ви е възмож-
но, изяснете тоя въпрос.“ (Cholakov 1935: 78) Това не твърде нюансирано 
схващане някак подминава множеството натрупани до 30-те шаржови 
портрети, чийто патос действително е провокиран от традиционно по-
требното за смешното „двойно разположение на съзнанието“ (Dimitrov 
1929: 50). Същевременно обаче някак не съумява да отчете онзи момент 
на „симпатично отношение към другите“ (Dimitrov 1929: 52), който е не 
по-малко присъщ на „комичния смях“ (Dimitrov 1929: 52). 

Твърде вероятно е по същите причини и тримата, стъкмили сбор-
ника на българановците, в самото начало на века да са предпазили от 
шаржов „товар“ едно единствено изображение. Пожален от амфиболи-
ческата разколебаност на шаржовата ирония е само починалият преди 
година (9.03.1905 г.) Кирияк Савов – Faustulus, който е представен чрез… 
фотопортрет.(Shulikov 2011: 179-189) Преценяваме този избор на бълга-
рановци, иначе равнодушни към всякакви авторитети, като своеобразен 
жест на почитание към мъртвия. Изборът на фотопортрет пред шаржо-
ва рисунка очевидно подсказва, че фотографското изображение в нача-
лото на века все още е схващано като модално неутрално копие и в този 
смисъл то е най-подходящият експликант на хипотезата за „правдива 
нагледност“, а в конкретния случай с мъртвия Faustulus – и на единстве-
но допустимата почтителна правдивост в представата за него. 

Към средата на 20-те години на ХХ век публичният медиен стерео-
тип вече е банализирал в известна степен своето по детски неприучено 
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удивление от шокиращия фотографски реализъм. Фотографията като 
любителско занимание по това време преживява взривна популярност, 
основана върху неизбежни технологични и стопански предпоставки. 
Още през 1965 г. началото на този процес П. Бурдийо отнася към пери-
ода между 1905 г. и 1914 г., когато феноменът „фотографска картичка“ 
постига своята удивителна популярност, като „започва да изпълнява 
функции, предшествуващи нейната поява – да създава тържественост 
и да увековечава маркираното време на колективния живот“ (Burdie, 
Boltanski, Kastel, Shamboredon 2014: 39). Дори без да се преквалифицира 
обаче като историк или социолог на фотографията, днешният литера-
туровед спокойно може да се пресегне към есето на К. Чапек „Човекът и 
фотоапаратът“ (1930 г.), където представеният доста изчерпателен свод 
на достъпните за обща употреба камери от 20-те уподобява реален ко-
мивояжорски асортиментен каталог с конкретните си позиции „Алфа“, 
„Дюреншмидт“, „Копелка“, „Елка“, „Арко“, „Нидермайер“ (Chapek 1977: 
438-439). Неизвестно защо, сам увлечен по фотографията, Чапек оставя 
марката „Лайка“ извън този пространен регистър, независимо че тъкмо 
тази немска камера, трайно привързана през 1914 г. към най-популяр-
ния до днес кадрови формат 24х36 мм (и досега наричан тъкмо „лайка-
формат“), е общоприетият периодизационен ориентир, чрез който оби-
чайно се бележи същинската масовизация на интереса към вече съвсем 
не авангардната по това време медия. Браншовите списания, специал-
ната фотографска литература (предимно ръководства), както, разбира 
се, и все по-агресивният търговски интерес към разпространението на 
апаратура, химикали, хартии, плаки, касетни филми и всякакви приспо-
собления за фотографията, взривно либерализират езотеричното доско-
ро занятие, чийто стопански смисъл се оказва фронтално изправен пред 
изпитанието на всеобщата достъпност. 

Речево кадро във фотоателието.  
Масови проекции на образцова ценностна норма 

Действителното функционално единство на медийната среда на-
лага неизбежни корекции върху партикуларните представи за нейната 
структура, наложени от познаваческата специализация. Без да се съо-
бразяват обаче с периодичните пориви на епистемичен шовинизъм, ус-
ловно обособените от него институционални полета на културата жи-
веят в реално сътрудничество. Особено флуидна е картината на техния 
съвместен живот из достатъчно пространните територии на масовата 
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култура, която в общи линии е безразлична към академично просечени-
те граници между изкуствата. Тук ще ни интересуват такива гранични 
„нарушения“ между литература и фотография, които се проявяват чрез 
обмен на ценностни и стилови представи, утаени под формата на об-
щоупотребими клишета в гостоприемния „смесен магазин“ на масовата 
култура. Взаимодействуват ли помежду си например литературните и 
фотографски представи за реализъм на изображението или пък те пое-
мат в относително автономни жизнени посоки, чиито паралелни линии 
така и не се пресичат? За да изключим втората хипотеза, нарочно под-
бираме паралитературни употреби, предприети именно от фотографи, 
които, надяваме се, без особена логическа съпротива могат да бъдат ме-
тафорично мислени и като извънмерна точка на съприкосновение меж-
ду фотография и литература.

Първо обаче нека повторим една очевидност. Понятието литера-
турна периферия несъмнено включва в своя обхват текстове, които за-
ради неоснователната си (а често и агресивна) претенция да попаднат 
във високия прицел на валидната ценностна норма стават обект или на 
съвсем основателен сарказъм, или пък на още по-основателно безраз-
личие откъм салона на естетствуващата критика. Такива са лирически-
те образци от безграничния по обема си корпус (направо недвусмислен 
corpus delicti спрямо образцовата ценностна норма) на тъй наречената 
„поезия на третата възраст“. Красноречив пример би било творението на 
наш съвременник, който по повод 50-годишнината на своя брат (по-на-
долу ще стане ясно защо подбираме текст, посветен на класически юби-
лей) с одически плам възпява неговите свръхчовешки таланти: 

Мило братле,

без теб за къде сме, човече,
купонджия и първи чаровник сред нас,
в стихията своя от сутрин до вечер –
не ти се опират ни ток, ни парно, ни газ!

Зад волана с движения ловки
показваш, че си майстор-шофьор, 
всички роднини с нежност, с усмивки
обединяваш ни в силен отбор.
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Изброеното съвсем не е всичко, да знайте,
той крие още таланти и чар –
майстор на домашни питиета, дето ще познайте,
като сякаш са от Бога дар!

Съпругата му верен е помощник –
съмишленик във всяко дело,
всеотдайна в бели дни и черни нощи,
но той на петдесет е пак начело!“ 

(Borisova, Milchakov, Shulikov 2009: 135) 

Подобни буквализиращи предмета на своето посвещение контра-
миметични, литературоподобни опити в огромната си част са резултат 
от масово споделяното, макар и неосъдително убеждение, че интензивни 
емоционални състояния или пък достойни за апология обекти следва да 
бъдат представяни посредством свръхостранностяващи речеви форми, 
такива форми, чиято изключителност ги прави единствено померен, оп-
тимално съответен експликант на високата ценност на изобразявания 
предмет. Накратко, граничното емоционално състояние е своего рода 
автоматичен бутон, задействуващ, да кажем, спонтанна артикулационна 
нагласа към мерена реч – „недостоен“ поведенчески автоматизъм, при-
чинен от самата „достойна“ литература. Що се отнася до парапоетиче-
ските опити например, очевидно е, че там силаботоничната регулация и 
до днес се схваща като най-емфатичен остранностяващ инструмент. Със 
сигурност силаботоничната употребителна пандемия е сред причините, 
предизвикали постепенната, но необратима засега ценностна преориен-
тация на високата литературна норма към по-слабо или поне не толкова 
натрапчиво регулирани версификационни системи. Високата ценностна 
норма – със сигурност. Нейните предписания обаче губят императив-
ността си сред уж либералния и чужд на каквито и да било нормативни 
инструкции масовокултурен контекст, който впрочем се оказва твърде 
последователно консервативен в своята устойчива ориентация към сила-
ботониката. Хронологичната разлика от близо 80 години между предста-
вената вече „ода“ от ХХІ в., примерно озаглавима „Към брата си“ (дано 
това не прозвучи светотатствено), и едно подобно юбилейно посвеще-
ние от средата на 40-те подсказва, че, що се отнася до литературната пе-
риферия, авторското предпочитание към определена версификационна 
система не е твърде надежден периодизационен критерий. И така, през 
1946 г. Българската фотографска занаятчийска кооперация организира 
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вечеринка по повод 50-годишнината (тук вече става ясно защо съпоста-
вяме тъкмо юбилейни посвещения) на пазарджишкия фотограф Коста 
Тачев, комуто са посветени поздравителни стихове в мерена реч:

На бай Коста

Който го тук не познава
с 50-годишна слава,

фотографа бай Коста,
за когото пеем тоста.

Морук щом му се представи,
хич тогава се не бави,

както седне и тъй бива,
само бързо да отива.

Майстор сръчен с апарата
го познават и децата.

Щом ги снима, им намига
или пък им кукурига.

Щом пък булка се явява,
първо той я нагласява,

мирно, казва, раз, готово,
след два дни ела отново.

Но щом имаме паради,
гдето стават изненади,

ще видите бай Коста,
винаги си е на поста.13 

13 50-годишният юбилей на фотографа Коста Тачев// Бюлетин на БЦФЗК, бр. 4 и 5, 
1946, с. 14.

Икона и реч. Фотография и литература. Фотозанаятчии и фотожурналисти



82

Опитът за стилизация на българановския тип иронично посвеще-
ние в мерена реч, разбира се, не е в състояние да прикрие версифика-
ционната непохватност на автора. И ощетената синтактична логика, из-
плъзваща се изпод метричния натиск на 4-стъпния хорей, и допуснати-
те на драго сърце повече от достатъчно метрични паузи, и премногото 
неумели анакрустични промени, и морфологично еднородните римни 
двойки са очевидни свидетелства за версификационната несръчност на 
текстописеца. Същевременно обаче неговата претенция да създаде реа-
листичен портрет на юбиляря е не по-малко очевидна. В нито един от 
всичките 10 дистиха на посвещението не откриваме дори плах номина-
тивен опит да бъде обобщително надскочен потискащият буквализъм 
на реалиите, в които фотографското съсловно всекидневие безусловно 
се разпознава. Бързаме да зададем и първия от логичните, надяваме се, 
въпроси. Защо сред фотосдружението, меката на фотопикторализма у 
нас, „графичният садизъм“ (В. Бенямин) на репрезентацията е като че ли 
е разточително и безкритично допустим в речевата практика (особено 
когато преднамерено се симулира художественост на речевото изобра-
жение), а във фоторепрезентацията такъв подход (повече от естествен 
за копистката същност на фотографията) среща ценностна съпротива 
тъкмо сред „професионалните“ фотографи? И, второ, защо фотографът-
поет предпочита да представи колегата си, също фотограф, чрез речеви 
портрет, а не чрез фотопортрет? Не допускаме да му е по-лесно. Защо 
тогава? Разбира се, този избор спокойно може да бъде вменен на потис-
кащия церемониален авторитет, с какъвто, ако се доверим на Х. Бръзи-
цов или К. Кръстев, се ползуват публичните събития на литературната 
бохема от началото на ХХ в. В сценичната форма на посвещението обаче 
има и едно допълнително озадачаващо обстоятелство, в което разпозна-
ваме специална, нарочна, преднамерена постановъчна грижа, прицелена 
да легитимира празничната съсловна проява на фотосдружението като 
неделима част от единния празничен церемониал на съвкупната артис-
тична бохема. Несръчните стихове на посвещението не са рецитирани. 
Както личи от светската хроника на „Бюлетин на БЦФЗК“, „импровизи-
раните куплети са изпети“, при това не от кого да е, а именно „от артиста 
Борис Христов“14, който по това време вече е направил на италианска 
сцена своя дебют в „Бохеми“ на Пучини (Abadjiev 2008: 95-105). Не ни е 
известно кога на оперна сцена Борис Христов е преживял щастието на 
първия си бис. Със сигурност обаче изпълнената от него „ария“ „На бай 
Коста“ го връща за втори път на подиума: „Громки ръкоплескания от 

14 Става дума за 50-годишният юбилей на фотографа Коста Тачев// Бюлетин на 
БЦФЗК, бр. 4 и 5, 1946, с. 14.
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всички присъствуващи накараха изпълнителя да дублира отново гор-
ната импровизация, която така допадна на присъствуващите“15. Иззад 
този звезден музикален орнамент, твърде асиметрично наложен върху 
незначителния паралитературен опит на фотографа-поет, прозира като 
че все още ниското съсловно самочувствие на „професионалните“ фото-
графи, пресягащи се дори при неформални, празнични прояви от своя 
дружествен живот към цеховия престиж на безусловно легитимирани 
ценностни конвенции. Личи обаче и трудно прикрито съмнение изоб-
що в потенциала на собствения репрезентативен инструментариум да 
произведе такива изображения, чиято монументалност да гарантира 
ценностното им безсмъртие. На тази неувереност смятаме, че се дължи 
поразително дълговечното увлечение на нашенския фотограф по пикто-
рализма, по неизживения престиж на живописното изображение. Дори 
в най-баналните си публични прояви усредненият тип фотореакция у 
нас докъм края на 30-те (а, както се вижда, и по-късно) предполага не-
избежни реверанси към съблазънта на утвърдени репрезентативни кон-
венции. Ето как хипотетично усредненият тип фотозанаятчия например 
предпочита да експлицира своя величав съсловен, лудитски в същността 
си гняв към фотоавтомата „Фотоматон“, въведен в практическа употреба 
у нас през 1930 г. от братя Елиезер. Гръмкият призив към търговски бой-
кот е намерил емфатично съответствие в опит за площадна речева ме-
тризация, ревниво съхранила най-представителните родилни петна на 
нашата силаботоника от нейния даскалски период в почти изчерпателна 
пълнота – от потискащия, откровено вещественически буквализъм на 
„Разградската тазгодишна зима“, през принудителните отмети на ударе-
ния, до окситоничните рими, както и предполагаемите „съзвучия“ меж-
ду хомойотелеутонни клаузули, всъщност рими единствено за окото: 

Съобщаваме на всички,
не интереси лични

карат Елиезер фирма,
за пропаганда активна!

Бойкот, бойкот до край,
фотографино, не се отдавай!16 

15 50-годишният юбилей на фотографа Коста Тачев// Бюлетин на БЦФЗК, бр. 4 и 5, 
1946, с. 14.

16 Бойкотът продължава!// Фотограф, бр. 12, май 1930, с. 10. 
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Дотук имахме предвид тенденциозно преднамерени симулации, 
подражания на форми, чийто облик поне в най-видимите си физионо-
мични си очертания е кодифициран в художествената литература. Да-
леч по-надеждни маркери на масово изповядваната употребителна нор-
ма обаче са по-скоро такива речеупотреби, които са периферни спря-
мо образцовата литературна норма, доколкото не притежават никакви 
литературни претенции. И независимо че съхраняват разпознаваема 
стилова близост с литературни образци, те са резултат от несъзнателно 
подчинение на авторитетна употреба, която е преждевременно узаконена 
чрез съответствието си спрямо образцовата норма, а едва впоследствие 
своего рода фолклоризирана, масовизирана, уседнала в общодостъпната 
част на публичния употребителен фонд. Става дума за такива форми, 
които именно заради своята общоупотребимост могат да бъдат четени 
като индекси на усреднената ценностна норма, на онова статистически 
значимо равнище на масовия художествен вкус, без представа за което 
разсъждения върху практическата легитимност (т.е. масовата речева ус-
военост, значи и надеждна възпроизводимост) на образцовата стилова 
норма са невъзможни. 

Илюстративната употреба, която подбрахме и в този случай, е също 
речева. Принадлежи също на фотограф, на професионалния фотограф 
Иван Плачков, онзи, който 10-ина години по-рано, през 1937, за пореден 
път е прогласил най-страшната заплаха, надвиснала над фотозанаятчий-
ското съсловие – „снимането от изненада по улиците“ (Plachkov 1937: 
9). Твърде пристрастният му призив сдружението да се обедини в обща 
борба срещу тази „вредна“ практика някак ни приканва да го окачест-
вим едновременно и като отчаян застъпник на фотоателиерната усед-
налост, и като яростен адепт на фотопикторалистката репрезентативна 
норма, и като откровен противник както на фоторепортерския подход 
към автентичните жизнени прояви, така, в крайна сметка, изобщо на ре-
алистичната репрезентация. Дали обаче и последният, най-тежък грях 
от този примерен регистър на предполагаемите му аксиологични вини 
е редно да бъде вменяван на Плачков? Отговор на този въпрос можем 
да потърсим в един шеговит свидетелски, почти репортерски разказ на 
самия фотограф от мястото на събитието – софийска фотографска вече-
ринка, далечно наподобяваща представеното вече празненство по повод 
юбилея на Коста Тачев. Покрай несъмнения разказвачески дар на Плач-
ков, чийто слог без преувеличение е последователно сказов, особено впе-
чатление прави документализмът на „описанието“ (така нарича разказа 
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си самият автор). Представя изчерпателно програмата на празненството 
(дамички, монолози, хуморески, танци, джаз, томбола, кулинарни изку-
шения, напитки и пр.), както и поименно – целия „увеселителен комитет“ 
(Петър Папакочев, Гаро Палабикян, Ристю Гацев, Йосиф, Сами и Буко 
Бенбасат), като същевременно апробира образа на всекиго от организа-
торите в характерно за прототипа му реално събитийно стечение. Спес-
тяваме обаче излишни анализационни наблюдения, за да посочим един-
ствено модела на една красноречива употреба, заради която всъщност 
и предприехме този микроетюд. Така например „известният… хубавец 
с черните си сексапилни мустачки, колегата Папакочев…, фотограф от 
класа“, е представен като „ергенче младо, интензивен кавалер, прогре-
сивен към русите момета (курсив – П. Ш.)“ (Plachkov 1937: 12), а Рис-
тю Гацев, запасен фелдфебел – като „човек възможен (курсив – П. Ш.)“ 
(Plachkov 1937: 13). В тези употреби разпознаваме заразителния стилов 
престиж на Чудомировия речеви маниер, видян за пръв път от Й. Бадев 
като „сърцевина на [неговото] дарование“ (Badev 2013: 258). Липсата на 
техническа дефинитивност в общото наблюдение на Й. Бадев е донякъ-
де компенсирана впоследствие от левия литератор Е. Коралов, според 
когото този маниер се състои в стъкмяването на „купешки“ думи и из-
рази (Koralov 1936: 20). Едва П. Бицили обаче успява да формулира тех-
нопоетическия механизъм на специфичната Чудомирова речеупотреба, 
на която впрочем взривната популярност на неговите разкази от „Зора“ 
е твърде задължена. Според П. Бицили същината на този „сравнител-
но нов художествен похват“, експлоатиращ „приблизителното мислене“, 
„се състои в това, че учени, образовани думи се предават в преиначена, 
обезобразена форма“(Bicili 1994: 11-12) 17. Преднамереният Чудомиров 
епатаж на високия стил чрез пълно любовно разтваряне в малцинстве-
ното очарование на малапропизма (от името на мисис Малапроп, геро-
иня от комедията на Шеридан „Съперници“; с това понятие Н. Георгиев 
ще предпочете да назове употребата) е ефективен речеви инструмент за 
своего рода анархистично „нарушаване на йерархията на ценностите“ 
(Н. Георгиев), по логиката на което „низкото се взема за висше, всеки-
дневното – за необикновено“, голямото – за малко, обикновеното – за 
отвратително, трагичното – за весело“ (Bicili 1994: 54-55). В разказа на 
фотографа И. Плачков о. з. фелдфебелът Ристю Гацев е „човек възможен“, 
тъй както у Чудомир чистокръвната „немцозойка“, кумата Берта, с щедра 

17 Първата публикация на статията П. Бицили прави в „Slawische Rundsachau“ (Пра-
га), а след това тя е поместена и в Казанлъшкия вестник „Искра“ (№ 330 от 30.05.1938 г. 
и № 331 от 15.06.1938 г.)
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готовност е склонна „да попържа фасуля“, а пък Енчо фелдшерът, „слаб 
в капиталистическо отношение“, мечтае „да се парализира“. Оказва се, 
че, подобно изобщо на артистичната бохема от 30-те и 40-те, фотогра-
фът надеждно и разпознаваемо е култивирал в своето речево поведение 
антинормативна употребителна склонност. Извън празничния контекст 
на бохемското соаре обаче, в светая светих на фотоателието, той продъл-
жава да изповядва необяснима вярност към постановъчния фотопорт-
рет, към анахроничната норма на пикторалистката фоторепрезентация. 
Творецът на речеви образи и творецът на иконични образи у Плачков 
всъщност двама различни и неконтактуващи помежду си артисти ли са? 
Намекът за своего рода репрезентативна шизофренност в изобразител-
ното поведение на един фотограф няма ли отношение към цялостния 
облик на съсловието от 20-те – 40-те години на ХХ век? 

Фотозанаятчии и фотожурналисти 

Формулировката фотозанаятчии и фотожурналисти принад-
лежи на автор, по всяка вероятност фоторепортер, дословно подписан 
като Ан. Антонов. През 1929 г. в бр. 2466 на в. „Заря“ под тази формули-
ровка той помества кратък текст (Antonov 1929: 2466), чийто предмет без 
особено насилие върху съвестта може да бъде представен и чрез друго 
заглавие, например – „професионални“ фотографи vs. фотожурналисти. 
Нека кавичките не бъдат подлагани на свръхинтерпретация. Те имат 
за цел единствено да иронизират изобразителната норма, по силата на 
която през 20-те години на ХХ век у нас представата за репрезентати-
вен престиж на фотоизображението някак по условие все още като че ли 
изключва от своя обхват репортерския подход към обекта, като призна-
ва изобразителна ценност (както тогава се твърди – „художественост“) 
предимно на ателиерния портрет и пейзажа, изпълнени в стила на кон-
венционалния пикторализъм, на „отъждествяващата се с изобразител-
ните изкуства портретна фотография“ (Mirnii 1929: 10). 

Стопанската същност

Поводът за сблъсъка между фотозанаятчии и фотожурналисти на 
пръв поглед е злободневен (статията на Хр. Рашев „Въпроси на деня“), 
макар фотографското сдружение, стоящо зад т. нар. фотозанаятчии, да 
е в състояние на латентно браншово противостояние както спрямо раз-
лични професионални съсловия (вносители на фототехника, фотохар-
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тия и химикали, местни търговци, лаборанти, „моменталисти“, т.е. улич-
ни фотографи, и „сандъкчии“, т.е. амбулантни фотографи), така и спрямо 
общности с приблизително оформена социална физиономия (например, 
фотолюбители) почти през цялото десетилетие от своето учредяване на 
1.12.1919 г. до края на 20-те. Особената острота на полемиката от края на 
този период обаче е предопределена от Царски указ №17 от 14.07.1928 г. 
С него Борис ІІІ най-накрая, след 9-годишни „борби, жертви и само-
жертви“ на сдружението, одобрява „към група ІХ на чл. 2 от правилника 
за приложение на закона за организиране и подпомагане на занаятите 
да се прибави занаята фотографския“18. Без съмнение ключовата дума 
в указа е „подпомагане“. Нейният интерпретативен отзвук сред сдруже-
ните фотографи намираме изчерпващо снет по-късно в резолюция, при-
ета на Общата браншова фотографска конференция от 29, 30 и 31 март, 
1937 г. Седемте точки на резолюцията са повече от красноречиви: 1) „да 
се намалят митата на всички фотографски материали, употребявани от 
фотографите, които с професията си изкарват своя хляб и изхранват се-
мействата си“, като, разбира се, тези материали да бъдат предоставяни от 
Централната фотографска занаятчийска кооперация „само на занаятчи-
ите, които имат това право“; 2) „митото на готовите илюстровани картич-
ки, произвеждани в чужбина, които са фотографски произведения,… да 
се увеличи наново, защото у нас фотографи произвеждат такива за мест-
ните нужди“; 3) „да се забрани съществуването на фотографски лабора-
тории при частните търговски фирми,… които вземат странична работа 
и отнемат… прехраната на признатите от закона фотографи-занаятчии“; 
4) „да се наложи акциз на апаратите, притежавани от фотолюбителите, 
да се признае работата им като луксозна и да се ограничи спекулирането 
с професионалните интереси на съсловието“; 5) „да се постави под строг 
контрол безразборното снемане по улиците, мегданите и обществените 
места, като при такива случаи се иска мнението на фотографското бран-
шово сдружение, което, защитавайки интересите на истинските фото-
графи (курсив – П. Ш.), ще може… да се противопостави на действия, 
които вредят на интересите му и злепоставят обществено самата профе-
сия“; 6) „да се приравнят авторските права на фотографските произведе-
ния с тези на художниците и писателите“; 7) „да не може фото-търговец 
да използува заверката на своята калфенска книжка от своя нает правос-
пособен майстор-фотограф в своята работилница“19. 

18 Фотограф (Орган на фотографското сдружение в България). – София, 1928, бр. 2, с.1.
19 Обща браншова фотогр. конференция// Бюлетин на българската централна фо-

тографска занаятчийска кооперация, бр. 5 от май 1937 г., с. 56-58. Тромавата и преди 
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Браншовата ревност към „опасната“ перспектива протекционист-
ките изгоди да бъдат поделяни с други браншове заставя „професио-
налните“ фотографи, признати отскоро за занаятчии, да се хвърлят като 
един на защитната барикада в отстояване на собствените си стопански 
интереси, произтичащи от новопридобития занаятчийски статут. Съ-
словните въжделения, свързани с него, не закъсняват да предизвикат 
и твърде висок публицистичен шум, чиито децибели напълно съответ-
ствуват на пораждащия браншови патос. Ябълка на раздора се оказва 
споменатата вече статия на сдружения фотограф Хр. Рашев „Въпроси на 
деня“ (Rashev 1929: 3-5). В нея под огъня на автора попадат де що има 
администрации (държавна, общинска, корпоративна, съюзна), обвине-
ни в това, че снабдяват „с майсторски свидетелства всички, които умеят 
да напишат едно заявление и да представят за фотографически апарат 
случайно притежавана камера, мястото на която в повечето случаи без 
друго е… в музея“ (Rashev 1929: 3). Не е пощаден нито един пазарен кон-
курент. На прицел са и моменталистите, и „сандъкчиите“, практикуващи 
„един ориенталсти специалитет, който няма оправдание в една култур-
на страна“ (Rashev 1929: 4), и търговците, които „кръстосват Царството 
и събират портрети за увеличения“ (Rashev 1929: 4), и фототърговците, 
сключващи сделки както за „фабрикация на портрети“, тъй и за всякак-
ви лаборантски услуги. Ако претенциите приключваха с изброените съ-
словни адреси, допускаме, че полемиката едва ли би надхвърлила своята 
и без друго очевидна стопанска същност, недвусмислено разпознаваема 
във фотозанаятчийския вопъл, че „лица, чужди на професията им, тру-
пат пари за тяхна сметка“ (Rashev 1929: 4).

Естетическият подтекст

В края на статията си обаче Хр. Рашев посяга и на… фотожурна-
листите, които Министерството на търговията снабдявало с майсторски 
свидетелства под претекст, че „последните също са установени на прак-

всичко неясна синтактична формулировка на т. 7 от резолюцията очевидно се нуждае 
от „превод“. Става дума за следното. Търговците на фототехника и фотоматериали са 
наемали фотографи, за да узаконят с техните майсторски свидетелства собствени фо-
тоателиета и фотолаборатории. Така тъй наречените търговци са контролирали и тър-
говията на едро, и търговията на дребно. Аналог в наши дни са например вносители на 
фармацевтични продукти, които, без да са фармацевти, както би следвало да е по закон, 
узаконяват свои аптеки за продажба и на дребно, като наемат дипломирани фармаце-
вти или за фиктивни съдружници, или за управители.
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тика и в работата им художественото начало не липсва“ (Rashev 1929: 4). 
Ескалирал в процеса на изреждането, в поантата авторският гняв произ-
вежда висок речеви емфазис, допълнително усилен чрез красноречива 
пунктуация, ономатопеични междуметия, вадещ очите курсив, неаргу-
ментирани, но за сметка на това императивни твърдения и дори един хи-
азъм, особено подходящ за гръмка площадна употреба заради четивната 
си антиномичност: „Голяма заблуда! Фото-журналистите са само фото-
любители, и никакви професионалисти. Всеки може, когато пожелае, да 
стане фото-журналист, и хоп! – дава му се… майсторско свидетелство. 
Съюзът ни ще се противопостави енергично на това ново увреждане на 
интересите ни. А редакциите на илюстрованите вестници и на ежеднев-
ниците трябва да усвоят следнята практика: за фото-журналисти да си 
избират само фотографи, снабдени с майсторски свидетелства. (…) Не 
фото-журналистите да бъдат признати за майстори, а само майстори да 
могат да бъдат фото-журналисти! (…) Не желаем спорове… особено с 
вестникарите. Но на никой фото-журналист не ще се издаде свидетел-
ство само защото е такъв, ако не го заслужава като фотограф…“ (Rashev 
1929: 5).

Макар, както се вижда от думите му, съвсем правилно и разумно 
да „не желае спорове,… особено с вестникарите“, Хр. Рашев на практика 
хазартно ги пожелава и, разбира се, империята отвръща на удара. Тук 
дано не бъдем заподозрени в евтина алюзия с популярното филмово за-
главие от 80-те години на ХХ в. Става дума за действителната вестни-
карска империя на Атанас Дамянов от 20-те и 30-те, включваща в своите 
владения и илюстровани вестници (напр., „Дневник“), и ежедневници 
(напр., „Утро“, „Заря“). Твърде вероятно разпознала се в конструкция-
та на Рашев „илюстровани вестници и ежедневници“, тя не закъснява 
да отговори чрез Ан. Антонов от страниците именно на в. „Заря“. Тек-
стът на Ан. Антонов „Фотозанаятчии и фотожурналисти“ великодуш-
но подминава стопанското „теснячество“ на фотозанаятчийската атака. 
Съвсем независимо от обстоятелството, че авторите, които я провеждат 
(Rashev 1929: 6; Mirnii 1929:10-11), се стремят да експроприират в полза 
на фотозанаятчийския бранш понятието художественост, свойски на-
ричайки сдружените фотографи (нито повече, нито по-малко) художни-
ци, тя не надхвърля дребнавото браншово интересчийство. Не успява 
да го надхвърли и тогава, когато чрез Мирний, вече в пряк сблъсък с 
Ан. Антонов, се опитва да отговори на въпроса „кой е истинският пред-
ставител на фотографското изкуство“ (Mirnii 1929:10). Верни посоки 
към отговора на този въпрос, зад който ясно се чете изобщо въпросът 
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за собствената същност на фотографията в съпоставка с конвенционал-
ните визуални изкуства (тъй и не получил у нас приемлива яснота до 
края на 20-те), набелязва едва краткият вестникарски текст на Ан. Ан-
тонов. Наистина този текст идва някак изневиделица именно от средата 
на фотожурналистите, чийто принос към ръста на родната фотография 
дотогава остава некоментиран в специализираната ни фотографска пе-
риодика от 20-те, все едно той не съществува. Може и да идва изненадва-
що, но съвсем не и нелогично. Поредицата от войни, в които България е 
въвлечена през второто десетилетие на ХХ в., предоставя на българските 
фоторепортери нескончаем полеви тренажор по фотореализъм. Доста-
тъчно е да бъде текущо проследен който да е от илюстрованите вестни-
ци оттогава (напр., „Аз знам всичко“, „Панорама из целия свят“, „Илюс-
трация светлина“ и пр.), за да се види как дори само в рамките на едно 
периодично издание българската журналистика скоростно наваксва 
липсващия ѝ фоторепортерски опит. Фотоизображенията се появяват в 
относителен синхрон с произтичащите събития, а самите фотосюжети 
постепенно, но сигурно скъсват с характерната дотогава постановъчност 
и статичност, наложени като масово приета изобразителна норма чрез 
дълголетна ателиерна фотопрактика. 

Именно „отживелият начин“ да бъдат снимани „вдървени фигури, 
подредени с цветя в ръката, с надписи и с вечното не мърдайте, весе-
ло погледнете, усмихнете се, – едно две – готово“ (Antonov 1929: 2466) 
е първи прицел в краткия текст на Ан. Антонов. Чрез формулировката 
„светът в неговото движение и естествено развитие“ той ясно назова-
ва специфичния предмет на фотографията, който произтича пряко от 
нейната технология и който дефинира репрезентативния ѝ суверенитет 
сред другите визуални изкуства. Не подминава и въпроса за социална-
та значимост на фотоизображенията, чрез които фотографите, „добре 
запознати с обществото,… имат за цел картинно да представят в пре-
сата което с думи не може да се предаде, нито да направи впечатление“ 
(Antonov 1929: 2466). Най-накрая, не пропуска да засегне и ателието – 
последната крепост на „професионалния“ фотограф, като чертае вероят-
но най-ужасяващата перспектива пред уседналия фотозанаятчия, който, 
според фотожурналиста, „не трябва да чака събитията да го навестят“ в 
неговата кула от слонова кост, а да ги търси активно или поне да ги след-
ва според тяхната обществена значимост. Тези малко на брой, но твърде 
съществени истини в краткия текст на Антонов го превръщат в огро-
мно предизвикателство към комфортното браншово битие на уседналия 
„професионален“ фотограф поне по две причини. Първата, повече от 
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очевидна, засяга бленуваното право на ексклузивен браншови достъп до 
доходен поминък. Със сигурност именно по тази причина далеч преди 
царския указ от 1928 г. „професионалните“ фотографи вече са набеля-
зали за най-опасни свои „врагове“ моменталистите, които, снабдени 
с модерни малкоформатни камери, пресрещат още на тротоара изобил-
ния клиентски поток към ателиетата, и сандъкчиите (амбулантните фо-
тографи), които правят почти същото, но с тази разлика, че изразходват 
много повече физически усилия както за пренос на анахроничното си 
оборудване, така и за изнурителен обход на обичайни стълпотворения 
предимно из провинцията. Презрително наричани скитници, щракачи, 
а след средата на 20-те – и лайкаджии (по името на популярната камера 
„Лайка“), те, наред с фоторепортерите, всъщност съставят онази неед-
нородна браншова среда, която, както се оказва на практика, провокира 
най-сетне и у нас размисъл върху дефинитивната специфика на фоторе-
презентацията, размисъл върху извечното буриданово колебание дали 
тя следва честно да представя обекта или пък преднамерено да остран-
ностява изображението му по подобие на живописта, изобщо размисъл 
върху автентичната ценностна специфика на фотоизображението. Ак-
сиологичната перспектива, прозираща иззад уж стопанския характер 
на полемиката, смятаме, че е по-съществената причина за настъпилата 
драма сред фотозанаятчийското съсловие. Вярна индикация за това е 
например острата фотозанаятчийска съпротива срещу „снимането от 
изненада по улиците“ (Plachkov 1937: 1). Ако се съди по споменатия къ-
сен текст на Ив. Плачков от 1937 г., тази практика продължава горещо 
да вълнува съсловието почти до края на 30-те, когато чрез неочаквана-
та (почти вълшебна) помощ на столичната полицейска комендатура е 
издадена заповед (№ 424 от 21.04.1939 г.20), подлагаща на допълнителни 
рестрикции амбулантната фотографска практика. Разбира се, т. 4 от за-
поведта дава ясно да се разбере, че полицейската комендатура едва ли е 
съратник в браншовите борби на фотозанаятчиите, а по-скоро въвежда 
строг контрол върху безразборното улично снимане в името на общест-
вената сигурност, усилените мерки за чието обезпечаване произтичат 
от надвисналото предчувствие за война след Аншлуса от предходната 
1938 г. Силно курсивирана, тази точка гласи: „Забранява се най-строго 
правенето на снимки на проходящи из улиците униформени военни и 
полицейски чинове, както и на държавни, обществени и военни сгради, 
складове, места и пр.“ (Zapoved 1939: 57) Разбира се, в комендантската 

20 Вж. Заповед// Бюлетин на БЦФЗК, бр. 5, 1939, с. 56-58. (Zapoved 1939: 56-58).
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заповед има и достатъчно пунктове, в които правото на амбулантна фо-
топрактика се обвързва с майсторския статут на фотографите, признати 
за занаятчии според протекционисткия закон за опазване и подкрепа на 
занаятите. Именно тези места от заповедта са припознати от фотозана-
ятчиите като недвусмислена подкрепа на техните дълголетни претенции 
за ексклузивен достъп до всяка платена фотографска работа. Показател-
но е въодушевлението, с което заповедта бива анонсирана (вероятно от 
главния редактор Ив. Плачков) в браншовото списание: „След големи 
перипетии по забраната снимането по улиците и всякъде най-сетне се 
издействува от Соф. Фотогр. Бранш. Сдружение следната заповед…“ 
(Zapoved 1939: 56). Не по-малко красноречив е и заключителният редак-
торски коментар, откъртен като тежка въздишка на удовлетворение след 
дълга и изтощителна битка: „Дано горната заповед се прилага точно така, 
както е, от отговорните фактори, за да се тури завинаги край на наплива 
на чужди на съсловието ни хора, щракачи по улиците, които, въпреки 
че е издадено горното строго нареждане, продължават да никнат по 3-4 
и 5 души от всички възможни фирми…“ (Zapoved 1939: 58) Далеч по-
обосновано обаче ни се струва, че полицейската комендатура стеснява 
кръга на фотографите с амбулантни права изключително до снабдените 
с майсторски свидетелства фотозанаятчии, тъй като техният брой е обо-
зрим, техните имена са съвестно описани в поредица от административ-
ни документи, достъпни и на полицията, свръх това фотозанаятчиите с 
право да практикуват амбулантна фотография са дори, тъй да се каже, 
видимо „белязани“ като с калумниаторско клеймо и със специални знач-
ки на браншовото сдружение. До 1943 г. напр. в София са „продадени 107 
значки-разрешително за уличен фото-щракач“ (Plachkov 1934: 3)21. 

Междувременно в западната част на Европа репортерският тип 
фотореакция спрямо живота в неговите естествени, непостановъчни 
прояви отвоюва все повече и повече пространство от съвкупната и ма-
сово изповядвана пикторалистка представа за ценност на фотоизобра-
жението. Отвъд океана „Milk bottles“ (1915 г.) на Едуард Стайхен отдавна 
вече са нанесли своя съкрушителен удар право в сърцето на фотопикто-
рализма – „Camera work“ на А. Щиглиц, може би най-влиятелният иде-
олог на пикторалистката доктрина във фотографията. Към края на 20-те 
немският фоторепортер д-р Е. Саломон вече е успял, така да се каже, „да 
приучи“ дори европейския висш политически елит, по условие особе-
но чувствителен към дискредитиращи изображения, не само спокойно 

21 (вероятен автор Иван Плачков – гл. ред.). 
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да приема фоторезултатите от буквално скритата камера, но дори да ги 
смята за актове на задължителна медийна легитимация, верификация 
на изобразяваните събития. В самото начало на 30-те д-р Ерих Саломон 
събира 112 от най-добрите си репортерски фотографии във фотокнига 
(Salomon 1931). Част от нейното заглавие „Известни съвременници, фо-
тографирани изненадващо“22, донесло на автора твърде много заслуже-
на слава, озадачаващо напомня може би най-ругателната конструкция 
в браншовия речник на нашенските „професионални“ фотографи от 
20-те – „снимане от изненада“. Различните смисли, вложени в това общо 
място, са красноречив симптом на дълбоката аксиологична пропаст, 
просечена между „елитната“ българска фотография от 20-те и нейната 
твърде любопитна западна посестрима оттогава. Докато на запад през 
периода репортерският подстъп към света чрез „снимане от изненада“ 
е на път да се вмести стабилно в масовата представа за автентично при-
съща ценност на фотоизображението именно като „straight photography“ 
(пряка, откровена фотография) (Beck 1903: 49), у нас този подход се схва-
ща в дълбоко противоречие с шествуващата образцова норма, задава-
на от „отъждествяващата се с изобразителните изкуства портретна 
фотография“ (Mirnii 1929: 11). Схваща се дори като стопанско престъп-
ление, за противодействие срещу което „професионалният“ ни фотое-
лит години наред очаква съдействие даже от силовите структури на из-
пълнителната власт. И независимо че по думите на обичайните автори, 
публикуващи в специализираната ни фотографска периодика от 20-те, 
тя трябва да разчита най-вече на „грамадната немска литература по фо-
тография“, е твърде озадачаващ един не по-малко грамаден пропуск при 
подбора на преводни текстове тъкмо от тази литература. Така встрани от 
вниманието на четящата фотографска публика у нас остават два особено 
важни текста на Алберт Ренгер-Пач. Убеден радетел за репрезентативен 
суверенитет на фотографското изображение, той с непозната дотогава 
яснота формулира блена си не за живописна, картинна, пикторалистка 
или каквато и да е друга фотография, а именно за „фотографска фото-
графия“. Единият от двата негови текста, минали покрай ушите на тога-
вашния български фотограф, е статията му от 1927 г. „Цели“. В нея четем: 
„Фотографията има своя собствена техника и свои собствени средства. 
Употребата на тези средства с цел да се постигнат ефекти, присъщи на 
живописта, въвеждат фотографа в противоречие с правдивостта и уни-

22 Или пък, без тяхно съгласие, неочаквани – в зависимост от преводаческото пред-
почитание да бъде представена на български думата „unbewachten“.
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калността на неговите средства, на неговия материал, на неговата тех-
ника. И в най-добрия случай той би могъл да постигне чисто външно 
сходство с произведенията на изобразителното изкуство. Тайната на до-
брата фотография, притежаваща такива художествени качества, каквито 
има произведението на изобразителното изкуство, се състои в нейния 
реализъм. (…) Съвършено правилното възпроизводство на формата, на 
фините тонални градации от най-яркия светлинен блик до най-плътната 
сянка на тъмните участъци придават на фотографския запис чистотата 
(или вълшебството, den Zauber – П. Ш.) на преживяното. Затова нека 
да оставим изкуството на художниците и да направим опит да използу-
ваме фотографските средства за създаване на такива фотографии, кои-
то могат да съществуват благодарение на собствените им фотографски 
качества, без да заимствуваме от изкуството“ (Renger-Patzsch 2010: 91-
94). Вторият текст на А. Р.-Пач, „отсъствуващ“ от настолната книжнина 
на българския „професионален“ фотограф от 30-те, е фотокнигата му 
„Светът е хубав“ (Renger-Patzsch 1928) от 1928 г. Нейният стъписващ ре-
ализъм смущава дори В. Бенямин и Б. Брехт (Gelderloos 2014: 549-573). 
В интерес на истината трябва да признаем, че у нас името на А. Р.-Пач 
наистина е споменато веднъж в статия23 от 1931 г., но тъй като не е по-
сочен автор, я смятаме по-скоро за преводна. Една година по-рано, през 
1930 г., и Георги Ст. Георгиев – по наше мнение, най-концептуалният наш 
фотокритик от първата половина на ХХ в. – оставя впечатление, че за 
него А. Р.-Пач не е непознато име. В своя статия оттогава (Georgiev 1939: 
4,6) той буквално повтаря писаното в „Ziele“: „Днес в повечето случаи 
понятието художествена фотография се отъждествява с подражанието 
на живописта и то главно във външното сходство на изобразителната 
техника (моливна или въглена скица, размитост на контурите – флу, сле-
дите на четката и пр.) … Знае се, че тези резултати се постигат чрез едно 
деликатно ръчно вмешателство (ретуш, изстъргвания, рисуване върху 
негатива и др.), което превръща снимката по-скоро в картина, отколко-
то в самостоятелно фотографско произведение. (…) Фотографията тряб-
ва да бъде само фотография, свързана неразривно с фактите, без които 
тя е абсолютно немислима…“(Georgiev 1939: 4,5) За съжаление обаче у 
нас този ракурс към автентичното репрезентативно призвание на фо-
тографията остава в плътната сянка на доминиращата естетическа ор-
тодоксия, изповядвана както от фотографа-занаятчия, тъй и от масовия 
вкус. Приоритетните жанрове, които този вкус вменява на образцовата 

23 Вж: (Ред.) Какво може днес да служи за мотив на фотографията// Фотограф, 1931, бр. 1.
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фотография, са портретът (преди всичко ателиерният портрет) и пей-
зажът. Освен пряко, чрез публикуваните изображения в специализира-
ната периодика оттогава, жанровият престиж на портрета и пейзажа е 
потвърден и опосредствувано – например в таблици за изчисление на 
експонацията. Там, в описанията на масово предпочитаните фотограф-
ски обекти, ясно се разпознават и двата представителни жанра (пейзаж 
и портрет), разделени на подгрупи в зависимост от спецификата на ос-
ветлението: „море и небе, без предни планове“, „снежни пейсажи, глет-
чери“, „отворени пейсажи с морски бряг“, „пейсажи с пръв план улица“, 
„паметници, архитектура, тъмни улици“, „дървета, групи и портрети на 
отвор. въздух“, „осветени пейсажи под дървета“, „портрети в стая, пей-
сажи под дървета“ и пр.24 

Макар и бегло щрихиран, „портретът“ (или „пейзажът“) на доми-
ниращите у нас през 20-те ценностни нагласи във фотографията, меко 
казано, страни от хипотезата за авторска активност спрямо естествените 
прояви на обществения живот в тяхната репортажна, свидетелска, соци-
ологическа, изследователска, а защо не и следователска откровеност. По-
добна реалистична хипотеза на системната (че и на хаотичната любител-
ска) фотопрактика не би била осъществима без масовизация на заняти-
ето, филтрираща по естествен път оптималните способи за наблюдение 
на света. Тази тежка дидактическа роля изпълняват изобщо достъпните 
и годни за мобилна употреба малкоформатни камери, като се започне 
в началото на века от „Кодак Брауни“ и неговите модификации, мине 
се през първия модел на „Лайка“ от 1914 г., през удивителната камера 
„Ерманокс“ (но все още работеща с единични плаки) и се стигне до най-
масовата камера след 1925 г. „Лайка-А“, чиято оперативна ергономия и 
невиждан дотогава брой кадри в „пълнителя“ (цели 36!) го превръщат 
в мощно автоматично оръжие за улична стрелба, изострящо фотограф-
ския мерник на легион „звани и незвани“, според презрителната оценка 
на посветените в езотеричната непрогледност на camera obscura. Именно 
„Лайка-А“ от средата на 20-те предизвиква действителния масов обрат в 
относително пасивната дотогава позиция на снимащия човек към живо-
та в неговата свидетелска откровеност. Именно с този бранд са свързани 
и най-ужасяващите браншови видения на уседналия ателиерен фото-
граф за неговото професионално бъдеще. Именно на „Лайка“ той кръ-
щава и извършителите на най-тежкото браншово престъпление („сни-
мането от изненада по улиците“), обругавайки ги вече далеч не само 

24 Експонация (прев. Борис Блъсков)// Фотограф, 1931, бр. 1, с. 11.
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с банализирани пейоративи като „скитници“, „щракачи“, „ваксаджии“, 
„солунски и смирненски хамали“ и пр. В избора на още по-емфатично-
то калумниаторско клеймо „лайкаджии“ (Karastoyanov 1939: 80) се чете 
не толкова ужас от физическия извършител на пъкленото дело, колкото 
лудитски контрагехнологичен гняв към общодостъпността на неговото 
оръдие, изненадващо, необратимо, „предателски“ разкрило тайния ши-
фър на езотеричната светлопис, ревниво пазен предимно във фамилни 
браншови хранилища. Твърде красноречиво е обстоятелството, че един-
ствената открита от нас кодификация на популярния пейоратив „лай-
каджии“ принадлежи не на кого да е друг, а именно на Бончо Карастоя-
нов, един от наследниците на най-дълговечната фамилна фотоимперия у 
нас Карастоянови. Разбираемо пристрастна, позицията му без съмнение 
е свързана със страха от масовизацията на фамилното занятие, с тъгата 
по чезнещия му езотеризъм, по изгубения му съсловен престиж. Още 
през 1930 г. Б. Карастоянов сочи двете най-съществени причини, „раз-
клатили стопанските устои“ на „професионалните“ фотографи. Първата, 
според него, е „любителската фотография“ заедно с „лайката“, втора-
та – „фотоавтоматът“( Karastoyanov 1930: 2). И ако ненавистната лю-
бителска фотография притежава като свое остатъчно „хуманистично“ 
достойнство поне неизбежната връзка с живия оператор, фотоавтоматът 
безжалостно дехуманизира и този последен остатък съвсем в духа на 20-
те, ако се съди по резигнантния патос на Ч. Мутафов в „Марионетки“ и 
„Покерът на темпераментите“ или пък на К. Чапек в „R. U. R.“

Фотороботът „Фотоматон“

Първият фоторобот е инсталиран у нас през 1930 г. под търговско-
то наименование „Фотоматон“, „който автоматически изработва лен-
та с 6 портретчета срещу 40 лева“25. Виновните предприемачи са братя 
Елиезер, иначе успешно търгуващи с фотографски материали. Трудно 
побиращ се в ума на уседналия ателиерен фотограф, този върхов техно-
логичен цинизъм (на времето) провокира остра резолюция, гласувана 
от сдружените фотографи на техния Х конгрес. С нея „се обявява за нео-
пределено време пълен бойкот на фирмата Братя Елиезер, София-Русе“, 
като на „съюзните членове се вменява… да не купуват нито за стотин-

25 Организационни. По бойкота на Бр. Елиезер или има ли край алчността?// Фо-
тограф, бр. 10, март, 1930, с. 15.
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ка стока от бойкотираната фирма“26. В отговор братя Елиезер спешно 
учредяват през същата година Сдружение на търговците, вносители на 
фотоматериали в България, чиято цел е да бъде установен корпорати-
вен ценови монопол: „Една от първите ни цели бе съставянето на един 
ценоразпис“27. Съмнително е дали търговският отговор, подписан „с по-
читание“ от Нисим Елиезер и Азриел Пенхас, е мотивиран, както те за-
явяват, само от искрен стремеж към „поощрение на фотоизкуството в 
страната“ (Sdrujenie 1930: 4). Откритото им писмо завършва с ултиматум 
към Централната занаятчийска фотокооперация: „… изпращаме Ви… 
две предложения с минимални цени, по които Вий ще трябва да прода-
вате на фотографите и любителите. (…)… се надяваме, че ще поддържате 
строго цените, като Ви явяваме, че в случай на нарушение всички търго-
вци, от които получавате материалите, ще бъдат принудени занапред да 
не изпълняват поръчките Ви…“(Sdrujenie 1930: 4). Към края на 30-те, по 
разбираеми причини, декларираната от Нисим Елиезер и Азриел Пен-
хас „грижа“ за съдбините на фотоизкуството у нас става практически 
неосъществима от тях до самия край на войната. Междувременно обаче 
в продължение на почти цяло десетилетие, макар и некоординиран, съ-
вкупният (и стопански, и аксиологичен) натиск върху организираните 
фотографи силно затруднява ориентацията им сред разноликите при-
чини за браншовия упадък. Безспорното усещане за криза във фотогра-
фията като по неписано споразумение е масово отдавано предимно на 
стопански обстоятелства, чиято относително по-достъпна „четивност“ в 
контекста на световен икономически срив от края на 20-те е твърде веро-
ятна причина за масовото предубеждение. Всъщност безизходността на 
браншовата драма е пряко свързана най-вече с ценностната девалвация 
на образцовата изобразителна норма. Банализацията на пикторалист-
кия портрет, разбира се, е разпознаваема преди всичко по отлива на кли-
енти от фотоателиетата. Същинският драматизъм обаче на браншовата 
тревога, обзела фотозанаятчийското съсловие в края на десетилетието, 
е предизвикан по-скоро от смътното усещане за неизбежна и радикална 
преоценка на рутинния, еднообразен, по ориенталски ленив стереотип 
на ателиерната фотопрактика (добре описан от Ф. В. Кьобнер в „Моля, 
усмихнете се!“ (Köbner 1931: 11) ведно със съпровождащото го, до йота 
разписано и предвидимо всекидневие на уседналия фотограф. Няколко 

26 Организационни. По бойкота на Бр. Елиезер или има ли край алчността?// Фо-
тограф, бр. 10, март, 1930, с. 16.

27 Сдружение на търговците, вносители на фотоматериали в България// Фотограф, 
бр. 2, ноемврий, 1930, с. 4. (Sdrujenie 1930: 4)
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са най-ненавистните промени, заплашващи да преобърнат из основи 
професионалния modus vivendi на удостоения с майсторско свидетел-
ство, браншова значка и съсловен престиж ателиерен фотозанаятчия. 
Първо, налага му се да изостави комфорта на ателието, където обичайно 
е чакал да го навестяват „събитията“, за да започне да ги преследва ак-
тивно. Второ, предстои му завинаги да забрави своята обичайна пос-
тановъчна практика, като потърси репрезентативната ценност на фото-
изображението не в изкусително сантиментални клишета-хомеостати, 
а в откровените житейски прояви на обекта. Трето, вижда се реално 
въвлечен в унизителна игра на криеница с обекта, в която да остава по 
възможност невидим, за да не „плаши“ автентичните му преображения. 
Четвърто, оптимизирайки своята мобилност, е принуден да преодолее 
ревността си към непостижимо високото качество на големите плаки и 
да се снабди с общодостъпна малкоформатна камера, притежавана впро-
чем и от всеки любител. Пето, със сигурност предчувствува болезнената 
загуба на своята майсторска изключителност, заставен да излага резул-
татите от работата си, така да се каже, във въображаемия съвкупен арт-
салон, като неизбежното им съседство с любителски фотографии там да 
не предизвиква по лицето му високомерни гримаси. 

Неизбежността на първите две метаморфози е прогласена от фо-
тожурналиста Ан. Антонов. Така фигурата на фотожурналиста, възпри-
еман като агресивен, образован и затова особено опасен външен враг, се 
превръща в изкупителна жертва на всички реални и предполагаеми фо-
тозанаятчийски страхове. За останалите опасности обаче тъй наречени-
ят „професионален“ фотограф е предупреден, тъй да се каже, отвътре, от 
лагера на неговите браншови събратя. Още през 1930 г. в споменатия си 
вече текст (по повод на който почти го сатанизирахме като потомствен 
пазител на браншовите тайни) Бончо Карастоянов не просто сочи двете 
главни опасности (любителската фотография и фотоавтомата). Призна-
вайки, че „обикновената любителска фотография създава възможности 
за живи, непринудени (курсив – П. Ш.) снимки“ (Karastoyanov 1930: 2), 
той даже препоръчва на „професионалните“ фотографи да следват ней-
ните реалистични достойнства: „нашите снимки трябва да бъдат също 
така живи и непринудени“ “ (Karastoyanov 1930: 3). Ако се съди по доми-
ниращите акценти в организационната дейност на майсторския еснаф 
обаче, още по-светотатствено от допускането за близост между профе-
сионалисти и любители звучи деликатното дидактично продължение в 
непретенциозния на пръв поглед текст на Б. Карастоянов: „В много от 
европейските ателиета вече не се виждат големи апарати. Работи се само 

Пламен Шуликов



99

с малки рефлексни камери или пък апаратите са така прикрити, че за 
клиента [те] не съществуват“ (Karastoyanov 1930: 3).

Очертаните от Б. Карастоянов перспективи за стопанско браншо-
во оцеляване очевидно засягат най-интимната пикторалистка същност 
от ценностното верую на тъй наречения „професионален“ фотозанаят-
чия, комуто неизбежно предстои да култивира у себе си мобилност и 
активност към живота в неговите автентични прояви. И независимо че 
текстът на Б. Карастоянов е посветен на портретната фотография, ак-
центите в него могат без насилие над съвестта да бъдат схващани като 
плах увод изобщо към предстоящия български фотореализъм, разбиран 
в неговата репортерска, безпристрастно свидетелска откровеност. 
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ШВАРТОВЪЧНИ ПИЛОНИ:  
ВЕНЕЦИЯ ВЪВ ФОТОГРАФСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ

Йордан Ефтимов

MOORING PYLONS:  
VENICE IN THE PHOTOGRAPHIC IMAGINATION

Yordan Efftimov

Abstract: The article deals with the reproduction of authoritative visual stereo-
types. Despite their explicative specifics, resulting from their inherent interpretative 
and stylistic originality, visual „readings“ retain their reliable recognition.

Keywords: Venice, Pictorialism, Symbolism, Allegory, Depth

Един от фотографските кадри на 2019 г., които трябва да бъдат ко-
ментирани, показва редица от празни и полупразни пластмасови бутилки 
от кока-кола и минерална вода, наред с картонени кофички от сладолед, 
шумящи найлонови торбички и използвани салфетки, натъпкани, не на-
редени, по перваза на зарешетен прозорец. Снимката, качена в социална-
та мрежа Туитър гласеше „Calle de la canonica, Palazzo Patriarcale, Venezia, 
2019“, качена от Alessandro @venezia_56.1 Palazzo Patriarcale е разположен 
в непосредствено съседство с катедралата „Сан Марко“ на едноименния 
площад във Венеция. Дворецът е построен през 1850 г. като седалище на 
Патриархата на Венеция, а днес е музей с постоянно експозиция на Тинто-
рето и съхранява Историческия архив на Патриархата. Тъкмо на перваз 
на този дворец е разположена живописната композиция. Един от комен-
таторите на снимката е отбелязал: „квази леонардовска композиция“2. 
И е приложил за сравнение снимка на „Тайната вечеря“ на Леонардо да 

1 https://twitter.com/venezia_56/status/1183089718860374016. 
2 https://twitter.com/angelofallico/status/1183264169476415488. 
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Винчи – стенопис, 
нарисуван за неговия 
покровител херцог 
Лудовико Сфорца, с 
размери 460 на 880 
см и разположен на 
стена в трапезарията 
на манастира „Санта 
Мария деле Грацие“ в 
Милано.3

Кадърът на @
venezia_56 грабва 
окото обаче и без 
интертекста с про-
чутата картина на 
Леонардо. Първо, 
грабва със своята 
подредена хаотич-
ност и своята ярка 
цветност. На фона на 
тъмнозеления фон 
на прозореца и в широката бяла рамка на вкараната в кадъра белосана 
стена са разхвърляни разноредови бутилки, които сякаш носят харак-
тера на хората, които са пили от тях. Тумбести, източени, с капачки и 
зейнали, светлосини, светлозелени и розови насред съответно несъот-
ветни по цвят и форма кофички, те приличат на тълпа туристи, които 
със своя неприкрит възторг напомнят за вечната наивност. Напомнят и 
за вечната, по-точно постоянно възвръщаната девственост при толкова 
много употреби. А червената излющена тухлена стена под редицата от 
вече излишни, натрупани за изхвърляне опаковки напомня за това, че 
цялото това посещение е добре очаквано от състарения специално за тях 
пейзаж на мястото.

Чисто цветово кадърът наистина диалогизира с картината на Ле-
онардо, в която доминират керемидено червеното, охрата и тъмнозеле-
ното в дрехите на апостолите и на изпадналия в екстаз техен учител. Кар-
тина, която също има своя „перваз“ – бялата покривка на дългата маса, 
но също и своите „прозорци“ – отворени към хълмовете на света зад 

3 https://twitter.com/Kiki1Bail/status/1183308599688355840. 
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заседаващите и затворени, глухи ниши отляво и отдясно, към възможни, 
но затапени входове от други стаи.

Като че ли тъкмо социалната мрежа е идеалната галерия за показ-
ването на такава снимка. Пространството, в което виртуалните туристи 
обичайно мултиплицират сведените до азбучна простота образи на оп-
исваните от Ейбрахам Маслоу нужди на човека. Пространството отвъд 
сакрално и светско, в което цялата разнообразна култура е приведена до 
рефлекс, до стимул-реакция.

Темата на @venezia_56 е вечността в схематичната и предвидима 
употреба в туризма, който дори не опростява, не вулгаризира културно-
то наследство, а единствено мълниеносно го отмята. Избрал прозорец в 
самия център на една от най-посещаваните дестинации на съвременния 
турист от глобализирания свят, прозорец на музей на религиозното изку-
ство и религиозно-политическата история, той събира във фокус жизне-
ността на това отмятане. Единадесетте бутилки са не само равни на три-
надесетте фигури в сюжета на Леонардо, също толкова привидно заети 
със себе си, с недостоверни разговори, тривиални споделяния и излишни 
интриги, но и представителна извадка на преминаващата зяпаща тълпа.

Леонардо да Винчи – „Тайната вечеря“ (Cenacolo vinciano), 1494-1498,  
както е изглеждал стенописът през 70-те години на 20. век

Но ярката композиция с преобладаващо лазурно и розово на 
италианския фотограф @venezia_56 отпраща и към композиции на из-
бралия Италия за втора родина американски художник Сай Туомбли, 

Швартовъчни пилони: Венеция във фотографското въображение
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участвал във Вене-
цианското биенале 
през 1964 г. Още 
преди да емигрира 
в Италия, докато 
е част от групата 
поети, музиканти 
и художници Блек 
Маунтин в Северна 
Каролина, под вли-
яние на Робърт Ра-
ушенбърт, Бен Шан 
и Франц Клайн, той 
преоткрива Паул 
Клее. Преоткрива 
възможността в аб-
страктни форми да 
разказва, както и да 
пресъздава дълбо-
чини само със сен-
ки в едноцветни, 
често бели компо-
зиции. Това е и времето на първите му абстрактни скулптури, покрити с 
бяла боя. Времето също на намерените обекти – постдадаистичен опит, 
стъпил на изкуството на Далечния изток. В една от тези композиции, 
още от 1951 г., Туомбли показва редимейд от стъклени бутилки и чаши, 
подредени в естествена безреда върху бяла покривка. Подобни компози-
ции винаги извикват в съзнанието на съвременния човек политическо-
то – групата е потенциален сговор, дори заговор. Дори групата от чаши, 
бутилки, туби. Може би синекдохата за пира, който е и диспут, а после и 
заговор, се актуализира с всяка такава група? И може би лишаването от 
цвят от участниците още повече усилва идеята за събиране, изолация, 
юмрук?

През 2019 г. в музея „Гугенхайм“ във Венеция има временна излож-
ба, в която е включена редимейд инсталация на Тони Краг от 1981 г., аб-
страктни пластмасови шишета, може би от веро, може би едното е туба 
за автомобилно масло. Наредени във витрина, зад която се очаква нещо 
ценно, утвар, златен венец, фино изработен кръст с отварящи се врати-
чки, стоят притъпено цветни шишета от бавноразграждаема пластмаса.

Йордан Ефтимов

Сай Туомбли – „Натюрморт“  
(Black Mountain College), 1951
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К а к в о 
общо има всич-
ко това с Вене-
ция? Има, до-
колкото нито 
една снимка на 
град не е просто 
снимка на град, 
а потенциална 
алегория. И Ве-
неция се е пре-
връщала в але-
гория още от 
зората на фото-
графията. Дали 
ще става дума 
за водите на ка-
налите и притегателната им мъртвина, или за входа на триумфиращия 
град с площада пред Двореца на дожите, или пък за заливания от водите, 
потъващ като Атлантида град-съкровищница, фотографите наслагват 
върху Венеция цялото културно въображение на Европа.

Венеция е въображаемото пространство, олицетворяващо света, 
още при пикториалистите. Джеймс Крейг Анан, който е известен с това, 
че следва Уистлър в портретите, го следва и в добре композираните об-

рази на Вене-
ция (Хостетлър 
2004).

При Анан 
Венеция е град, 
в който водата и 
сушата са едно, 
п р е л и в а щ и 
едно в друго. 
Това е град ожи-
вен, но също и 
т ри у мфир а щ. 
Град, познаващ 
както роман-
тичните гон-

Швартовъчни пилони: Венеция във фотографското въображение

Тони Краг, „Шишета върху рафт“, 1981

Джеймс Крейг Анан – „Рива Скиавони, Венеция“, 1894
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доли, така и мо-
дерните параходи 
– в общ кадър. 
Разхождащите се 
по крайбрежната 
улица са смесени 
и неразпознава-
еми от търгува-
щите и разтовар-
ващите товари. 
Сякаш илюстра-
ция към думите 
на Марсел Пруст: 
„… това усещане 
за свежест, (…) 
във Венеция това 
е морският въздух, който го поддържа (…) върху благородните повърх-
ности на мраморни стъпала, разпръснати в следващия момент от лъска-
ва слънчева светкавица…“ 

Но пикториализмът вижда Венеция главно като води, които поглъ-
щат с различна сила светлината. Алфред Щиглиц я познава като двойник 
на Брюге, на мъртвата Брюге на Роденбах и на белгийския символизъм. 
В неговите снимки винаги присъстват каналите, чиито води са непрове-
римо дълбоки.

В един текст на българския писател Петко Тодоров от края на това 
последно десетилетие на 19. век – „Градът на любовта“ – Венеция е също 
толкова дълбока. Някакъв синоним на онези дълбини, от които поетът 
вика нечут.

Но превръщането на Венеция в символ на страшната дълбочина и 
на отвъдното върви редом с туристификацията. Един от първите пик-
ториалисти е италианецът Карло Ная, който е отснел например Канале 
Гранде през 1875 г. Ная отваря чисто комерсиално студио във Венеция, 
което се специализира в снимането на архитектурните забележително-
сти „на лунна светлина“. Тъй като емулсиите му не били чувствителни 
дотам, че да запечатат нощни образи, той прави снимките през деня, съз-
давайки илюзията за лунно осветление чрез серия от трикове. В снимка-
та от 1875 г. слънцето се маскира като нежно светеща луна, а ръчно рету-
ширани отблясъци просветват върху водата и куполите на катедралата.

Йордан Ефтимов

Алфред Щиглиц – „Венеция“, 1894
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Заради избра-
ното снимане от 
ниско още по-дъл-
бока идея за водата 
дава Едуард Щай-
хен. Нима някой ще 
види в гондолата му 
романтична любов-
на лодка, а в гон-
долиерите – безот-
говорни обирджии 
на туристи? Нима 
някой ще чуе канти-
лена, смях, шеги? В 
неговия образ на Ве-
неция всичко оти-
ва към дъното – на 
композицията, на водата в канала, на спомена. Пикториализмът в този 
последен свой стадий като че ли е въплъщение на идеята на Емил Щай-
гер за поезията като изкуство на спомена.

А шварто-
въчните пи-
лони не са 
нищо друго, 
освен древни 
статуи, следи 
от предишни 
цивилизации.

В колекци-
ята „Алфред 
Щиглиц“ на 
музея „Ме-
трополитън“ 
в Ню Йорк 
се пази сним-
ка на Едуард 
Щайхен, на 
която той е 
заснел стату-

Швартовъчни пилони: Венеция във фотографското въображение

Карло Ная – „Нощен изглед към Канале Гранде, 
Венеция“, ок. 1875

Едуард Щайхен – „Късен следобед, Венеция“, 1907
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ята на Балзак 
от Огюст Ро-
ден през 1908 г. 
Сякаш е една 
от тези фигу-
ри по пижа-
ма, измъчвани 
от кошмари, 
които симво-
листите оби-
чат да рисуват. 
А всъщност е 
бронз. Щайхен 
е връстник на 
Яворов. Той на-
учил за първи 
път за статуя-
та от вестник 

в Милуоки през 1898 г., където се съобщавало, че поръчителите ѝ са я 
отхвърлили. Щайхен обаче си помислил, че точно така може единствено 
да изглежда въплъщаването на поклона пред гения. „Изглеждаше като 
оживяла планина.“ И си помислил, че трябва да отиде в Париж, за да 
я види. Десет години по-късно Роден предлага на Щайхен да направи 
снимка на статуята му на лунна светлина. Като видял проявената сним-
ка, възкликнал: „Направихте така, че светът да успее да разбере моя Бал-
зак през вашите снимки.“

Използвана литература
Хостетлър 2004: Hostetler, Lisa. „International Pictorialism.“ In Heilbrunn 

Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://
www.metmuseum.org/toah/hd/ipic/hd_ipic.htm (October 2004)

Йордан Ефтимов

Едуард Щайхен – „Балзак. Към светлината, полунощ“, 
1908
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ЗА БИСЕРИТЕ И КАМЪНИТЕ.  
ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА НОРМА  

И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ФОТОГРАФСКИЯ  
ОБРАЗ В БЪЛГАРИЯ

Антоан Божинов

ABOUT PEARLS AND STONES.  
THE IMPLEMENTATION RULES AND SOCIALIZATION 

OF THE PHOTOGRAPHIC IMAGE IN BULGARIA

Antoine Bozhinov

Abstract: With the Internet and social media claiming their part in daily life, the 
victory of the image over the written word has truly been cemented in today’s glo-
balized and digitized society. Pictures speak for themselves in any language, and 
networks such as Instagram and YouTube are here to prove it. 

How has this affected the idea of the value of an image? Can it be asserted that fine 
art criteria have been removed and an image’s sole function is as content accessible 
to anyone, identical to the subject it depicts? The following text aims at provid-
ing answers to these questions while looking at the tendencies in the socialization 
of photography in Bulgaria since its beginning until the present day, in different 
socio-political formations and with the technological development. The text also 
compares tendencies from around the world both historically and today with the 
objective of establishing a true and summarized depiction of the changes in the 
visual norm as a consensus between the creative drive and conservative thinking, 
between the mythological and research perception of the world.

Keywords: artistic photography, documentary photography, journalistic photogra-
phy, mass amateur photography, social media, visual norm.

Може би фотографията единствена 
е достатъчно демократична и лична дейност, 

за да се намеси достатъчно бързо в живота на българина.
Ивайло Дичев (Дичев 2002)
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За бисерите и камъните

Наскоро оживен разговор в социалните мрежи за добрата фотогра-
фия доведе до капиталния извод, че бисерите са навсякъде около нас, но 
малцина имат окото да ги видят и вдигнат от земята, а болшинството 
ги затрупва с камъни. Обичайно, макар и не особено логично продължение 
е съждението, че французите от 30-те – 40-те години начело с Бресон, 
разбира се, са били гениални, но това е отдавна отминало в историята, 
съвременността ни предлага изобилие от технически възможности, кои-
то да направят творбата прекрасна в очите на претенциозната публи-
ка, например редактиращите образа програми. Подобни съждения пред-
полагат по-скоро дистанциране, защото са тенденциозни и твърде по-
върхностни, за да са верни. Интересното в случая е какво дава основание 
на хипотетичния капацитет да хвърля фрази на едро, без да се замисли 
върху сложността на проблема и крехкостта на твърденията си? Лесно 
е да се отгатне – заобикалящата го в мрежата общност със сходни пред-
почитания, която всъщност си е напълно самодостатъчна и говори не за 
да доизясни нещо неясно, а за да се опива от гениалните си мисли. Едно или 
друго изразно средство не може да бъде универсално решение за качество-
то на продукта/произведението. Още в началото на своите „Студии по 
теория на изкуството“ (Мукаржовски, 1993: 23) Ян Мукаржовски опреде-
ля три аспекта на естетическата и художествената сфера – функция, 
норма и ценност. Само третата в някои случаи би могла да бъде опреде-
лена независимо от социалната среда, в която битува, или по-скоро да 
битува в различни синхронни и диахронни обществени групи и формации. 
Това в известна степен предизвика промяна в посоката на разсъждение 
от въпроса за ценността на произведението само по себе си към процеса 
на възприемането на един или друг визуален продукт от обществото не-
зависимо от основната му функция и доведе до нова тема:

Ролята на нормата в битуването  
на фотографския образ

Навлизането в тази тема е потъване в подвижни пясъци. Много 
трудно би било да се изолира една норма. В зависимост от гледната точка 
могат да се наблюдават различни норми, възприети за образа, както по 
вертикалата, така и хоризонтално, а и във времето: висока и ниска, офи-
циална (централна) и периферна(и) – (ъндърграунд), жанрова, медийна, 
семейна, любителска и т. н., в различни исторически периоди, както и 

Антоан Божинов
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взаимодействието между тях. Същевременно за съвсем неголяма част от 
тези образи естетическата функция е основна. Съобразявайки се с това, 
все пак ще бъде направен опит да се изолира една обобщена картина на 
получилите признание визуални стереотипи, често превръщащи се в 
клишета от времето на появата на фотографската технология по нашите 
земи до днес, както и да бъдат откроени опитите вътре в тях или при на-
рушаването им да се достигне до творчески решения.

Преди навлизането в проблематиката е редно да се направят някои 
уговорки – аксиоматични съждения, които не се нуждаят от доказателство:

1. Фотографията не е изкуство, тя е технологичен феномен, чиито 
резултати в някои случаи могат да се разглеждат като изкуство. 
Да се отговори на въпроса в кои точно случаи е по-трудно, откол-
кото при класическите визуални изкуства.

2. Фотографията е единствената технология, която днес позволява 
на всеки, независимо от неговия интелектуален, културен, исто-
рически и т.н. багаж потенциал да произвежда образи, нещо по-
вече – съвсем случайно да създаде образ, който да бъде разпоз-
нат като произведение на изкуството. Развитието на цифровите 
технологии позволява получаването на технически безупречни 
изображения без каквито и да е професионални умения на прак-
тика от всеки, който разполага със снимащо устройство – фото-
апарат, камера, мобилен телефон и т.н.

Според Ивайло Дичев причината образът да изостава от текста при 
изграждането на националната идентичност в периферията на модерния 
свят е, че производството на образи е по-трудно от това на текстове (Ди-
чев, 2002). Сега, около 150 г. по-късно, е точно обратното. Въпреки че 
статистически грамотността е в пъти по-висока от тази през XIX в., тек-
стът е изместен от образа по същата причина – достъпността. Процесът 
по размяна на ролите е приключил.

Появяват се трудности при диференцирането на фотографиите по 
технически признаци като „високо“ и „ниско“ изкуство в много по-голя-
ма степен, отколкото при класическите визуални практики. Освен това в 
зависимост от гледната точка фотографските изображения могат много 
лесно да преминат една или друга граница. Именно защото критерият 
за произведение на изкуството в случая е твърде флуиден, в голяма сте-
пен зависи от контекста, в който се представя изображението, а и през 
последните десетилетия този критерий претърпява коренна промяна в 
световен мащаб, тук ще става дума за спецификите на социализирането 
на фотографския образ у нас, които едновременно следват някои общи 

За бисерите и камъните. Изобразителната норма и социализацията...
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тенденции по света и имат свои, регионални и национални особености, 
особено в исторически план. Доколкото все пак ще бъдат използвани 
термини и критерии от изкуствознанието, те ще бъдат разглеждани и от 
историческа, социологическа и комуникационна гледна точка.

Нормата в изобразителното изкуство е разисквана и изследвана, в 
случая е интересно нейното място в социализацията на фотографското 
изображение. Кога и къде може да се забележи появата на изобразителна 
норма в българската фотография? Изкусително е да се дефинира нормата 
като консервативната компонента при възприемането на фотографския 
образ. И в началото е било точно така. Но това не може да се приеме за 
правило. Нормата е отлято, утаило се следствие от културни натрупва-
ния, често противоречиви, а понякога и откровено противопоставящи се 
едно на друго. В нея има застинали напрежения, конфликти, единобор-
ства. Най-бързотечната норма днес е в модата. За това си има причини, 
но и при появата на феномена „фотография“ по нашите земи (средата на 
ХIХ в.) е имало „гърчеещи се“ и „алафранга“ младежи, което се изразява 
в облеклото и употребата на чужд език. Това са били културните кодове 
на техните предпочитания. Те отразяват както религиозните борби при 
националното самоопределение, така и стремежа за навлизане в модер-
ността. В предвъзрожденските визуални практики у нас светска тради-
ция няма. Освен иконописта имаме развито декоративно народно твор-
чество, шевици и бродерии, дърворезба и т.н., но не и светско изобрази-
телно изкуство. Времето на формиране на националното самосъзнание 
на българите, на търсенето на историческите корени и организирането 
на национално-освободителното движение е патетично-приповдигнато 
и се нуждае от своето документиране в образи, от създаването на герои-
те си и тяхното иконизиране (митологизиране). Голяма част от първите 
ни фотографи по съвместителство са се занимавали и с графични техни-
ки и иконопис. От друга страна, не трябва да се пренебрегва и фактът, 
че на територията на османската империя, където основната религия е 
ислямът, векове наред фигуративна образопис не се практикува, освен 
в християнските храмове на завладените етнически групи. Нормално е 
това да поставя вътрешни прегради в необразованото население. Това 
е причината първите снимки на поборниците за национално освобож-
дение и на успелите българи да се правят в съседните страни, които не 
са в границите на османската империя – Румъния и Сърбия. Фотограф-
ският технологичен феномен е нов, лишен от традиция. Предприемчи-
ви и напредничави личности стопяват тези прегради. Според д-р Зафер 
Галибов един от първите шуменски фотографи след Освобождението е 
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турчин – Риза бей (Galibov 2017: 31). Всяка медия, а фотографията е ме-
дия, има нужда от инфраструктура, за да достигне до обществото. Печат, 
библиотеки, книжарници, музеи, галерии и т.н. Фотографията се появя-
ва на юг от Дунава през Възраждането, преди Освобождението. Тогава 
тя още не е била достъпна за полиграфска употреба, но пък технологич-
но дава възможност за тиражиране на неограничен брой копия, макар и 
по-трудно от полиграфския процес. Според фотоисторика Петър Боев 
(Boev 1983: 31) първата снимка в България е направена през 1851 г. Но-
вата медия като съвършено непозната дотогава предполага два подхода 
– подражание на образци от близки по вид традиционни медии или на-
пълно освободен експериментиращ подход. За втория тогава още е било 
твърде рано. Първите фотографи в България са били пътуващи чужде-
нци, но много скоро се появяват фотоателиета на българи и емигрирали 
от геноцида арменци, като в много случаи фотографията става семеен 
бизнес. Списъкът е дълъг, ще спомена няколко водещи имена от предо-
свобожденския период и времето на утвърждаването на III-то българско 
царство – сем. Карастоянови от Самоков, братя Хитрови и сем. Факиро-
ви от Троян, фамилията Маркарян от Шумен, Георги Данчов – Зографи-
на от Чирпан, братя Хаджолян във Варна само бегло маркират процеса 
на социализация на фотографския метод в България. 

Средствата за масова информация са използвали някои графични 
техники за печат на илюстрациите. При навлизането си руските и съюз-
нически войски на юг от Дунава са били придружавани от художници и 
фотографи от различни националности. На българските фотографи не е 
гласувано доверие. 

Литография
За установяването на светската визуалната норма освен класиче-

ската ателиерна фотография помагат илюстровани печатни произве-
дения от Европа и Русия (1), донесени от българи, учили там, както и 
гравюри, създадени по време на Руско-турската война. Използването на 
различни графични техники в книгопечатането значително предхожда 
появата на фотографията. През 1789 г. се появява нова – литографията. 
Литографиите са били разпространявани както самостоятелно, като от-
печатъци, така и по страниците на тогавашната преса. В случая акцентът 
е върху информативната функция, естетическата е на втори план.
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 (1)
Спасяване на Самарското знаме и геройската смърт  

на подполковник Калитин1

Предимствата им пред фотографията са три: първото е, че изобра-
зително те са твърде близки до познатите графични техники и са по-лес-
но възприемани; второто, че могат да бъдат създадени без непременно 
авторът им да присъства на мястото на действието; третото предимство 
е, че качеството на изображението все още не може да бъде достигнато 
от фотографията. Въпреки, че фотографското клише е изобретено през 
1880 г., до края на века и дори до 30-те години на следващото столетие 
отпечатаната в средствата за масова информация фотография все още 
отстъпва като качество на изображението на литографията. За сметка 
на това пък изображението, необходимо за литографския отпечатък, 
може да бъде пренесена върху печатащата повърхност и с паус. Това дава 
възможност за целта да бъде използвана фотография вместо рисунка. 
Проблеми с печата е имало най-вече в тиражните вестници, които не 
могат да си позволят по-съвършените и скъпи полиграфски процеси. Но 
на границата на столетията се появяват и по-висококачествени перио-
дични издания с подчертан интерес към фотографията, като списанията 

1 Хромолитография, хартия. Размери – 46/68 см.
Моменти от боевете на българските опълченци при Ст. Загора. На бялото поле под 

литографията е написано: отляво надясно – „Издава съюза на зап. подофицери в Бъл-
гария: Спасяване на Самарското знаме и геройската смърт на подполковник Калитин. 
Епизод от славните боеве при Стара Загора на 19 юлий 1877 година, ст. ст.: лит. „Амби-
лъ“ София. Цена 2 лева. ВИМП, Г-138/гр. 63
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„Български преглед“, „Художник“, „Картинна галерия“, „Българска илюс-
трация“ и „Илюстрована седмица“, което използва скъпия дълбок меден 
печат (Galibov 2017: 190). 

Фотографията в пресата
И все пак, коя е причината с времето фотографията да измести в 

голяма степен графичните техники от страниците на периодичния пе-
чат? Това е нейната документална сила. И в началото на ХХ в., въпреки 
техническите си несъвършенства, когато е било необходимо да се съоб-
щи факт от новинарския поток, който не подлежи на интерпретативно 
представяне, напр. стихийни бедствия, събития, засягащи големи групи 
хора или кончината на короновани особи, ВИП персони или престъпни-
ци, в българската жълта преса се е използвала фотография (дори когато 
чертите на лицето са едва различими от ниското качество на печата)(2,3). 
Водещите функции на образа и тук са информативно-комуникационни, 
естетическата е след тях. Фотографията е свидетелство, че новината не е 
фалшива. Образът навлиза много бързо и в рекламата, но времето, кога-
то тя ще измести рисуваното изображение, още е далеч.

(2) В-к „Утро“, 28.11.1925 г. НБКМ сигнатура В131, година XV
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(3) в-к „Утро“, 28.04.1925 г. НБКМ сигнатура В131, година ХV

Портретът за семейния албум

Единственият вид фотография, който се практикува у нас в сре-
дата на XIX в, е студийният (малко по-късно и екстериорният) портрет. 
Участникът в национално-освободителното движение е импозантен, ве-
личав и патетичен в хайдушка или четническа униформа, подпрян на 
пушка и с пояс, в който са забучени пищови и ножове (силяхлък). Позата 
остава в масовото съзнание и през следващото столетие. Можем да от-
крием отзвук от него в пропагандните клишета на социализма. В слу-
чая „семеен албум“ е обобщаващо понятие за съхранявани фотографии 
на членовете на семейството. В началото снимки са се правили рядко, 

Антоан Божинов



119

при важни събития, които варират от сватба и кръщене до посещение 
на по-далечни дестинации или в чужбина. В една селска къща може да 
се види рамка, окачена на стената, в която са поставени няколко по-мал-
ки снимки, единични и групови, на членовете на семейството. А семеен 
албум може да бъде открит у по-заможните градски фамилии. Снимката 
за спомен също има преобладаващо информационно-комуникационна 
функция, тя илюстрира личната, семейната и родовата история. Разбира 
се, съществено условие е човекът на снимката да се хареса, естетическата 
функция е съпътстваща. В началото на ХХ в. вече са установени някол-
ко различни формата на студийния портрет: „Визит-формат е снимка 
за размяна и уважение към домакините с размери около 55/87 мм. Най-
употребяваният формат е кабинет-портрет с размери 10/14,5 мм. След-
ващите по-големи размери са кратни на размерите на кабинет-портрета“ 
(Galibov 2017: 193). Петър Боев отбелязва и разликата в значението на 
думите тогава и сега – на фотографиите са казвали „картини“, но фото-
графите, зографите, живописците, графиците и резбарите са смятани за 
занаятчии, а шивачи, абаджии, железари и др. – за художници. 

Нарастващата достъпност на фотографската технология разширя-
ва кръга на ентусиастите, някои от които включват фотографския зана-
ят като допълнение към другите си професионални занимания. Такъв е 
случаят с Атанас Керетчиев – Даракуля (1901 – 1980) от Пашмакли (сега 
Смолян) – музикант във военната духова музика като „дете на полка“, 
под крилото на маестро Атанасов; впоследствие работи в Горската коо-
перация, в Пътни строежи, през 1928 г. заедно с Тодор Данчев открива 
фотоателие в Смолян. Отначало използва дървена камера със стъклени 
плаки, а с усъвършенстването на техниката и чувствителността на фото-
материалите – и фотоапарат с ролфилм. В неговите архиви2 ясно се виж-
да как с течение на времето поведението на хората пред камерата става 
по-освободено и непринудено при съкращаването на експонационните 
времена. В работата си Керетчиев проявява усет за особеното, уникал-
ното в ситуациите, които документира. Може да се каже, че неговите 
фотографии, макар и напълно в традицията на ателието за фотоуслуги, 
заемат място на границата на снимката за спомен и историческата доку-
ментална фотография. Така той създава една непринудена и спонтанна 
визуална хроника за Смолян през 30-те – 40-те години на ХХ в. (4,5).

2 Архивите на Атанас Керетчиев попаднаха при мен в един куфар, който внуците 
му, вече на преклонна възраст, предадоха за съхранение. След организиране на излож-
бата „От архива на Атанас Керетчиев – Даракуля“ негативите бяха предадени на Дър-
жавен архив – Смолян. https://culturecenter-su.org/?p=859
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(4) Старата касапница в Смолян, 20-те години.  
На стената – прочутата козя пастърма.

(5) Камилски превоз, Ксанти (Гърция), 40-те г.
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Мястото на фотолюбителското движение

През 1924 г. е регистрирано дружеството на фотожурналистите 
в София, а през 1930 – Централната фотографска занаятчийска коопе-
рация. За начало на организираното фотолюбителско движение Петър 
Боев дава 1897 г., когато е основано първото любителско фотографско 
дружество. През 1920 г. е създаден Българският фотоклуб. През 1921-
25 г. излиза списание „Фотограф“, през 1928 се появява ново списание 
със същото име, издавани от фотографското сдружение. През 1930 г. се 
появява сп. „Фотоизкуство“, а в 1934 г. – сп. „Фотопреглед“, всички те с 
малък тираж, което не позволява по-трайното им задържане на пазара. 
Така се прави опит основните фотографски дейности, намерили място 
като поминък и творческа активност да получат публична легитимност. 
Фотографската кооперация става монополист при вноса на фотомате-
риали. И въпреки че вече се отбелязват наченките на по-широко люби-
телско движение, то все още не може да се нарече масово заради цените 
на лабораторните услуги. По предложение на Физико-математическия 
факултет на Софийския Университет през 1922 г. Българският фотоклуб 
организира 6-месечни фотографски курсове, посещавани от 150 човека 
(Boev 1983: 172) Но времето, когато всеки би могъл да си направи фото-
лаборатория в банята, е още далеч. Дейността на Българския фотоклуб 
е насочена най-вече към отшумялата на границата на столетията вто-
ра вълна на пикторализма, или, както е известен в САЩ, фотосецеси-
он, използваща така наречените „благородни техники“ за пренасяне на 
изображението върху хартия. Поради своята сложност и висока цена те 
са били достъпни за ограничен кръг автори. В Европа пикторалистите 
също са се отделяли в затворени общества. Но тъй като през 30-те го-
дини, когато към тази стилистика се обръщат членовете на Българския 
фотоклуб, фотографията е обогатила своя инструментариум вследствие 
на участието си в процесите на европейския авангард и е твърде различ-
на от тази в началото на века, в родните пикторалистични опити се на-
блюдават влияния и от някои стилове на модернизма като символизъм, 
по-смела работа с голото тяло и смесване на фотографска и графична 
технология. В любителската фотография за пръв път у нас естетическа-
та функция е изведена на преден план, а неестетическите стойности из-
граждат контекста на творбата.
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(6) Пенчо Балкански. „Шоп“. 1936 г. От архива на Българския фотоклуб.3

Петър Боев отбелязва ролята на фотографа при създаването на фо-
тографския образ – не само техническите умения, а и визуалната и обща 
култура: „Който фотографира, не изтъква само същността на обектите и 
явленията, той присъствува, той се самоизтъква, изразява своето отно-
шение към онова, което е избрал. […] Това личи не само в портретните 
снимки на хората от онова време, но даже и в пейзажа и в изгледите на 
„мъртвата“ природа.“ (Boev 1983: 82) Той не пропуска и влиянията, на 

3 Работите на Пенчо Балкански се отличават с жив интерес към социалната про-
блематика, който доста необичайно се наслагва с графични пикторалистични техники. 
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които се поддават фотографите – професионалисти и любители: „След 
Освобождението фотографията у нас почва да губи своя национален 
характер и се превръща в имитация на европейската салонна фотогра-
фия, без да стига до нейните крайности.“ (Boev 1983: 82) и „След Първата 
световна война националното в нашата фотография до голяма степен се 
свежда до битовото и залитане по етнографски сюжети. Порочното в би-
товизма не е толкова в това, че авторът възпроизвежда в своите творби 
етнографски елементи, а в това, че изчерпва своите фотографски интере-
си с тях.“ (Boev 1983: 83) Петър Боев смята, че войните от началото на ХХ 
в. влияят негативно на развитието на фотографията у нас.Тази позиция 
има основания, установяването и легитимирането на новата българска 
държава е свързано с много драматични моменти – от Сръбско-българ-
ската война през Илинденско-преображенското въстание до Балканска-
та и Междусъюзническата война, последвани от Първата световна война 
и така младата държава е в почти непрекъснати въоръжени конфликти. 
Интерес предизвикват и резултатите от мащабното изследване на фо-
тографа Здравко Николов и архивния експерт Мария Димоларева от В. 
Търново върху военната фотография в България до 1939 г., според което 
по време на Първата световна война българската армия е придружава-
на от повече от 300 фотографи и наблюдатели. Те са били общо четири 
вида – едни са на служба в Щаба, а други са редовно мобилизирани и 
са зачислени към войсковите части. Има и любители фотографи, кои-
то също са мобилизирани с правото да снимат при условия, определени 
от цензурата. (Dimitrova 2017) Имало е и фотолюбители – реални учас-
тници във военните действия, които са получили разрешение да носят 
фотоапарат и да снимат, когато решат или когато се наложи. И въпреки 
че снимането на военни действия е било забранено от цензурата, пък и 
техническите възможности по това време все още не са го позволява-
ли, може да се каже, че военната тема видимо присъства в изобразител-
ния архив от това време, пропорционално на водените бойни действия. 
Форматът „пощенска карта“, за който ще стане въпрос, е позволявал на 
войниците и офицерите да изпращат на близките си периодично инфор-
мация за най-важното – че са живи и в добро здраве. Войните реално 
възпрепятстват икономическото и технологично развитие, по-бързо-
то адаптиране към европейските стандарти и повлияват върху съдър-
жанието на образния масив в страната. Това може да се отбележи като 
една от особеностите в развитието на българската фотография. Във все-
ки случай те със сигурност променят ежедневието на българите, което 
няма как да не се е проявило в образи и заслужава специално внима-
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ние… Военните снимки изпълняват на първо място информационната 
си функция, документират важни моменти от българската история, но те 
и докосват емоционално своите реципиенти с удържането на устоите на 
обществото в изключително трудни моменти, заредени са с общочовеш-
ки и национални ценности. 

Публиката на фотолюбителските изяви след войните е твърде огра-
ничена и предимно в столицата, така че те са могли да достигнат до по-
масовия зрител единствено чрез тиражните медии. И въпреки че претен-
циите на пикторалистите са ориентирани към високото изкуство, голя-
ма част от тяхната работа със сладникава красота препраща продукта им 
по-скоро към удовлетворяване на масовите естетически нужди.

Тук трябва да се отбележи една важна техническа особеност на 
творческата продукция, да я наречем условно „отпечатаното остава“. 
Общественото напрежение след Първата световна война е характерно за 
цяла Европа. Насилието е трудно да се прибере в нормалните граници на 
мирния живот от Бел епок – сътресението е с твърде сериозен резонанс 
в обществения, политическия, икономически и частен живот на хората, 
културните устои на цивилизацията са разклатени и тази многопосочна 
„кавитация“ намира израз в революции, които поляризират следвоен-
ното общество. Това намира отражение и в културния и творчески жи-
вот, в движенията на модернизма. България наистина се модернизира, 
но творческите прояви не са от мащаба на тези в страните от Централна 
и Западна Европа поради недостига на натрупвания от последните ня-
колко века. Те се случват, но са изтласкани в периферията на общест-
вения интерес. Българският литературен модернизъм е факт, защото е 
публикуван. Не така обаче стоят нещата с изобразителното изкуство и 
фотографията. И да се е случило нещо, да е била показана изложба, тя е 
просъществувала известно време и след това е прибрана в лични и дру-
ги архиви. Младото ни изобразително изкуство е повлияно по-скоро от 
консервативната Мюнхенска школа, където са учили немалко български 
художници от този период; публиката не е подготвена да възприеме про-
изведения в стила на авангарда. Същото се отнася и за пресата, която не 
е склонна да публикува смели изобразителни и дизайнерски решения с 
риск да останат неразбираеми от масовата публика. Боев правилно от-
белязва влиянията, на които е бил подложен българският фотограф – 
професионалист или любител – но пропуска обратната връзка, която е 
в пряка зависимост от готовността на културния адресат да възприеме 
едно или друго отклонение от установената норма. А нашите български 
фотографи са част от тази публика. Някои от тях са учили занаят, позна-
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ват физико-химичните процеси, но са далеч от радикалните възгледи, 
които изнасят на гребена на вълната в изобразителното изкуство пред-
ставители на други периферни страни като Латвия, Унгария и Хърватия. 
Времето на империите отминава, но има значение към коя империя е 
принадлежала въпросната територия. Следвоенният период се характе-
ризира с разделение в обществото между поддалите се на революционен 
разрушителен плам и консервативно настроени патриотични кръгове. 
Това напрежение преминава през целия период между двете световни 
войни, а след 1944 г. статичният образ е скован в стилизирания шаблон 
на социалистическия реализъм.

Пощенската карта

По непроверени данни през 1840 г. се появява още един „агент“ на 
фотографския образ – пощенската карта. Български пощенски картички 
започват да се издават след Освобождението. Те много бързо покриват 
широк тематичен диапазон. По думите на Михаил Неделчев, притежа-
ващ колекция от „изгледи“ на градовете в Третото българско царство, 
картичките са заредени с държавно-строителен патос. Те дават предста-
вителна легитимност на географските обекти, културни, исторически 
и др. локации пространства и феномени като принадлежащи на новата 
държава. Жанровете на този издателски продукт са изключително раз-
нообразни. Освен градове и различни забележителности се предлагат 
интериори, поредици портрети на известни личности – писатели, ком-
позитори, военни, политици, философи; битови сцени, еротика и т.н. На 
границата на столетията тиражите са били огромни и са се правили до-
печатки по фотографски път. При пощенската карта информационната 
и естетическа функция са почти равнопоставени, като към тях се приба-
вя още една – търговската, така, както са ги разбирали издателите.

В началото на ХХ в. с производството на пощенски картички се 
занимават местни начетени люде, издатели, книжари, вестникари и т.н. 
Обект на изобразяване са както представителни места и сгради на се-
лището, така и маргинални зони, специфични за града. Понякога това е 
правено с беззлобна самоирония, какъвто е случаят с картичката от Се-
влиево (7) (Nedelchev 2008: 61). Там пейзажът е подсилен с колаж от еле-
менти от други градове, включително: катедралата св. Стефан във Виена, 
някакви големи паметници, реки и езера просто са сложени в центъра 
на града. 

За бисерите и камъните. Изобразителната норма и социализацията...
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(7) (Nedelchev 2008: 61)

Бургас, Созопол, Самоков, Дупница, Кюстендил имат своите изда-
тели на пощенски карти, които в началото са се наричали „открити кар-
ти“, надписвали са се отпред, а отзад са поставяни само адресът и марка-
та. Мездра и Габрово са градове, които представят в пощенски картички 
своите фабрики. 

Пощенските карти имат и много високи образци, правени от едни 
от най-големите художници на времето си – в България с това са се зани-
мавали Александър Божинов, Харалампи Тачев, Иван Милев и Никола 
Петров. Михаил Неделчев споделя също, че по време на Първата Све-
товна Война пощенската карта има небивал разцвет. Освен пропаганд-
ните издания различни войскови подразделения са тиражирали групови 
портрети, които войниците да използват в кореспонденцията си.

„…за тогавашния човек илюстрованата пощенска карта е била ва-
жно средство за комуникация. След като се е наложила по света още през 
втората половина на ХІХ в., тя добива масово разпространение и у нас 
през последното му десетилетие. Причината е, че това е изключително 
евтин способ за предаване на съобщения.“ (Benbasat 2008: 46)
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В статия в списание „Принт-пак магазин“ бр. 2 от 2008 г. Алберт 
Бенбасат представя колекцията си от еротични пощенски картички от 
началото на миналия век и разсъждава върху тяхното място в масовата 
градска култура на модернизираща се България. Според статистиката от 
1919 до 1939 г. във Франция са издадени повече от 20 милиона еротични 
пощенски картички. На българския пазар се появяват както вносни  – 
френски, чешки, руски, така и родно производство в различни номери-
рани тематични серии. За естетическите достойнства на този жанр не 
може да се даде еднозначна оценка – сюжетите са митологични, класиче-
ски или по-съвременни – венери в оскъдно облекло, пасторални сцени 
на феи и овчарчета, нимфи и русалки, укротяване на звяра, ориенталски 
и т.н. до по-провокативни на разголени нимфетки, будоарна и по-нату-
ралистична, а стиловете варират от ренесанс през предмодерни, ар нуво, 
сецесион с открояващи се постижения до откровено кичозни. Любопит-
на подробност е, че във военно време цензурата не е премахвала „не-
приличните“ образи. Сред българските автори, които между другото са 
публикували актовите си фотографии върху картички, са представители 
на Българския фотоклуб като Бончо Карастоянов, а най-вероятно и Ге-
орги Ст. Георгиев. 

 (8)
(Benbasat 2008: 47)

За бисерите и камъните. Изобразителната норма и социализацията...
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 (9)
(Benbasat 2008: 46)

Пламен Пъчев, също колекционер на пощенски картички, споделя: 
„В частни колекции и архиви ще открием с удивление интересни обра-
зци от фотоизображения във формат „открито писмо“. Това е всъщност 
размерът на фотохартията, който е бил облепван с марки или изпращан 
в стандартен пощенски плик. Любопитното е, че доставчиците на фо-
тохартия – главно от немската фирма „Агфа“ – навремето са слагали на 
гърба на хартията с формат 9 на 12 см. фабрично напечатано на българ-
ски език определение „Пощенска карта“ или просто са разделяли зад-
ното поле така, че е имало възможност една даже лична фотография да 
бъде облепвана с марки, надписвана и пращана по пощата.“ (Pachev 2008: 
51)Така разнообразието от изображения, разпространявани по пощата 
и съхранявани в семейните архиви излиза от клишето на общоприетото 
и се обогатява с неочаквани находки:
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 (10)
(Pachev 2008: 51)

Трудовата тема разкрива и други свои любопитни особености, кои-
то, ако не бяха увековечени от издателя, едва ли биха стигнали до наши 
дни, като например жътвата с камили в с. Дуранлар, Балчишко (11).

 (11)
(Pachev 2008: 52)

За бисерите и камъните. Изобразителната норма и социализацията...
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Сюжетната разкрепостеност на пощенските картички и тяхата ма-
сова употреба допринасят за социализацията на фотографския образ, но 
трябва да се отбележи, че това не е медията, която би довела до публиката 
неговото модернизиране. През 20-те години на пазара се появява Георги 
Пасков, който създава цялостна визия за България и по този начин унифи-
цира продукта „пощенска карта“. „Освен най-представителните места от 
градовете той показва и задния двор, търбуха на града, което е една много 
мощна парижка тенденция още от края на 19-ти век, повлияна от позити-
визма и от така наречените „физиологии на града“. Това са очерци, в които 
натур-философски идеи някак си се наслагват върху идеята за града, и той, 
разбира се доста по-късно, представя това в своите поредици за българ-
ските градове.“ (12,13,14) (Nedelchev 2008: 65) Работата на Пасков е профе-
сионална, но и противоречива – цялостният едностилен продукт вдъхва 
респект с качество и визуална грамотност, но същевременно отнема чара и 
наивитета на картичките на местните родолюбци от началото на века – ха-
рактеристика, която става все по-важна с течение на времето, още повече, 
че Пасков пренася както стила, така и технологията на изпълнение в пър-
вите години след 1944 г., като дава тон на визията на пощенската картичка 
през целия неособено новаторски период на социализма. Не всичко, което 
съдържа архивът му, е използвано за картички, но неговите фотографии 
със сигурност са документ за времето си на високо професионално ниво. 

 (12)
Подковаване, Георги Пасков, семеен архив. (Paskov, 2008: 43)
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 (13)
Побитите камъни, Георги Пасков, семеен архив. 

 (14)
Градинката пред „Кристал“ и сградите около нея, Георги Пасков,  

семеен архив.

За бисерите и камъните. Изобразителната норма и социализацията...
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Ето как по фотографски път са се тиражирали картичките (14). На 
прозрачна основа се е набирал нужният текст с черни букви и се е поста-
вял заедно с негатива в копирамата. Контактно, мащаб 1:1. Резултатът 
е бели символи вътре в изображението. На тази фотография вляво от 
Военния клуб се вижда писателското кафене, съборено след 9 септември.

Периодът на социализма

Времето след установяването на „диктатурата на пролетариата“ е 
еднопланово и праволинейно. Военната цензура преминава в тотална, 
съвсем скоро образът придобива пределно стилизиран и схематичен 
вид. Катерина Гаджева (Gadzheva 2012) изследва в детайли изобрази-
телните особености на социалистическия реализъм във фотографията 
по времето на култа към личността. В интервютата на Цветан Томчев с 
фоторепортери, работили по това време, се описва и начинът, по който 
това се е случвало (Tomchev 2010). В центъра на вниманието е „човекът 
на труда“ – млади, здрави и силни мъже и жени от бялата раса, обикно-
вено на работното си място или манифестиращи и размахващи букет-
чета и знаменца, усмихнати и с поглед, вперен в „светлото бъдеще“. И 
докато този образ търпи известни вариации, вождовете имат една-две 
снимки от една и съща гледна точка, с вдигната напред и нагоре дясна 
ръка. Образ максимално клиширан, който настоява съответният вожд 
да бъде виждан и запомнян така, както е изобразен, дори след смъртта 
си. В официалната образна риторика на социализма се настанява катего-
рично завоалираната по време на Третото българско царство пропаганд-
на функция. Тази визуална норма няма трайна следа в битието на образа 
след 1989 г., дори напротив – тя е отхвърлена и осмивана като знак на 
разпадналата се тоталитарна власт. Интерес представлява развитието 
на любителското движение през този период. Повечето от фотоатели-
етата са национализирани. Те стават част от държавното предприятие 
„Българска фотография“, което се занимава със студийни снимки за до-
кументи и за спомен, а по-късно – и с витрините на фотопропагандата, 
каквито има във всички градове с одържавени студиа. Тогава се появява 
и професията „външен снимач“, т.е. фотографи на свободна практика, 
които обикалят събития, походи и най-различни масови мероприятия 
и снимат за таблата на фотопропагандата, като извършват и услуги на 
населението по установен ценоразпис. В края на 50-те години това става 
доста неблагодарна задача, защото на пазара са се появили фотомате-
риали и техника на достъпни цени и вече всеки може да снима, а ако 
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се е увлякъл повече, и да завърши целия процес в къщи, в помещение, 
което може да се затъмни и има течаща вода – например в банята. В то-
талитарната държава управляващите се стремят да обхванат в различни 
мероприятия и свободното време на хората, което се изразява в органи-
зирането на различни колективни самодейности. Една от тях е фотогра-
фията. В това време се появяват фотокръжоци в училищата и фотоклу-
бове по предприятия и висши учебни заведения. Инвестират се средства 
за закупуване на камери, фотоматериали и обработващи разтвори. Из-
дава се фотографска литература, албуми, библиотека за фотолюбителя, 
наръчници и справочници с рецепти за фотографска химия. В повечето 
случаи нещата стигат до снимки за спомен, но понякога в тези клубове 
се появяват сериозни автори. Това е процес, който протича в цял свят 
благодарение на опростяването и поевтиняването на технологията. И 
няма как да не доведе до промяна в изобразителната норма. Тук може 
би трябва да се обърне малко по-детайлно внимание на психологически-
те етапи, през които минава фотолюбителят. В основата е увлечението 
да снимаш, т.е. сам да създаваш образи. Удоволствието от появилото се 
във ваната изображение е голямо, все едно си придобил магически сили. 
Естетическата функция е водеща. В началото какво точно се снима не е 
от особено значение. Важното е, че излиза от ръцете ти. И така масови-
ят любител се обръща към най-достъпните неща, които го заобикалят – 
градинските цветя, листа и дървета, гълъбите, ако не отлетят и, разбира 
се, котките. Често фотографиращите обичат излетите сред природата и 
туристическите преходи в планината; морето също е обичан обект – из-
греви, залези и т.н. След първата радост идват и първите разочарования, 
защото получилата се „картина“ не е това, което се очаква от нея. Така за-
почва четенето на книги, които да внесат грамотност в организацията на 
кадъра и възможностите на фотоматериалите. Една особеност на светло-
чувствителните материали (черно-бели по това време), сребърните хало-
гениди, е, че са най-чувствителни към синия и ултравиолетовия спектър, 
дори и допълнително очувствените към трите цвята панхроматични. 
Като се прибави и фактът, че през деня небето излъчва няколко пъти 
повече светлина в сравнение с повърхността на земята, е обяснимо защо 
това, което се вижда с просто око, не се появява на снимката – на негати-
ва небето е плътно черно, а на позитива остава бяло. И ако снимащият е 
отделил повече пространство в кадъра за него, получава се голямо бяло 
петно. Така че той трябва да почете и да се научи да ползва филтрите за 
черно-бялото снимане. Друга грешка е да насочиш от своята гледна точ-
ка фотоапарата към планинския връх, който изкачваш и след това да се 
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чудиш защо той изглежда като равно място. Пейзажът е привлекателен 
за начинаещите, но изисква известни познания и опит. Ако дадеш филма 
си във „фотото“ да „извадят снимки“, копистите няма да си играят да 
разработят различни части от негатива, които искаш да подчертаеш или 
да тушираш. Така че масовото любителско движение създава и масовата, 
ниска изобразителна норма. В клубове и кръжоци може да се достигне до 
една по-висока степен на технически умения, запознаване със сменяема 
оптика, основни принципи на композицията и тайните на негативния и 
позитивния процес. Когато към това се прибави и ниското качество на 
изделията на социалистическия пазар, понякога напредналите фотолю-
бители, преодолявайки обективни затруднения, са със завидни умения 
в тъмната стаичка, които надхвърлят тези на професионалните копис-
ти. През 70-те и 80-те години на пазара има свободен достъп до цветни 
фотоматериали, произведени в Чехословакия, Полша, Унгария и ГДР. И 
докато цветният негативно-позитивният процес много трудно можеше 
да задоволи дори непретенциозен аматьорски вкус, цветовете нямат 
плътност и често при непрецизно копиране се появява цветна доминан-
та, фотолюбителите са привлечени от обратимия процес, при който се 
получават цветни диапозитиви, които се прожектират на семейни или 
клубни сбирки. И все пак през 80-те години черно-бялото изображение 
все още се смята за по-изискано и аристократично, а цветните снимки 
удовлетворяват нуждите на народонаселението от самоувековечаване.

Тук има някои особености, които трябва да се споменат. Членовете 
на Българския фотоклуб са привлечени от властта в ръководството на 
държавните и пропагандни институции, през 50-те години фотография-
та и киното са обединени в едно и някои от най-изявените като Георги Ст. 
Георгиев и Бончо Карастоянов насочват вниманието си и към кинематог-
рафията. Първият основава училище за фотография и кинематография, 
а вторият, след като преди 1944 г. се изявява и като режисьор, избира 
операторската професия. През 60-те масовостта на фотолюбителското 
движение става видима и за да се удържи образът в контролирани грани-
ци, през 1966 г. се появява на пазара сп. „Българско фото“, а 6 години по-
късно е учреден и Клубът на фотодейците в България. Двете институции 
се финансират от печалбата на държавното фотографско предприятие и 
държавни средства. Така спорадичните преди това участия на близки до 
ръководството на държавните фотография и кинематография български 
автори в международни прояви вече получават официална подкрепа от 
институция и стават достъпни за фотографи от цялата страна. Появяват 
се национални и международни фотоконкурси, общи изложби, пленери, 

Антоан Божинов



135

фотографският живот в страната се насища със събития. Тези активнос-
ти не са изолирано явление, по това време се създават специализирани 
издания в почти всички социалистически страни – ГДР, Унгария, Полша, 
Чехословакия, а „Советское фото“ се появява през 1926 г. с пауза между 
1942 и 1956 г. Организират се международни конкурси отсам Желязната 
завеса. През 1950 г. е създадена и трупа авторитет международната фе-
дерация за аматьорска фотография ФИАП, която печели привърженици 
и от двата лагера. Цената на популярността отвъд политическите пре-
гради е заобикалянето на проблемните пространства, абстрахирането от 
документалната природа на фотографията, като заглавията на творбите 
често отпращат не към конкретни събития и човешки съдби (пренебрег-
ват фактологичността), а към (извеждат на преден план) емоционални и 
житейски състояния (обобщения и клишета), дори и жанрове в изобра-
зителното изкуство, като оставят на зрителя да си доразкаже видяното: 
„портрет“, „пейзаж“, „натюрморт“, „почивка“, „тъга“ и т.н. Скоро фотолю-
бителството в Източна Европа достига техническа и изобразителна зря-
лост, но остава на едно повърхностно съдържателно равнище, а ФИАП 
заплаща за популярността си с лансирането на все по-клиширани визу-
ални фигури до степен на създаването на характерно-различима фиапска 
изобразителна норма, запазила стила си и до днес. Така може да се каже, 
че в периода на 70-те – 80-те години у нас могат да се откроят три раз-
лични фотографски визуални стилистики, които нямат общи простран-
ства – първата, на снимката за спомен, съхранявана в семейния албум 
(най-масовата), втората, въплъщаваща пропагандната риторика, която 
включва и голямата част от пресфотографията в този период, и, третата, 
на масовото любителско движение. Основната причина е, че те изпъл-
няват различни функции – за семейната история, информационно-про-
пагандна и естетическа. Почти всички тиражни издания са обвързани с 
някоя от легитимните по това време организации: „Младеж“ – с ДКМС, 
„Кооперативно село“ – с БЗНС, „Отечествен фронт“ – с едноименната 
организация и, разбира се, „Работническо дело“ – с БКП. През 70-те го-
дини се появяват и издания с по-висока журналистическа претенция, 
които си позволяват да излязат от строгите рамки на шаблона както в 
текстовете, така и във визията. Такива са сп. „Отечество“ (също на ОФ), 
в-к „Поглед“ (СБЖ), сп. „Жената днес“ (на Съюза на българските жени) и 
сп. „Наша родина“. Венецът на организационната активност на Клуба на 
фотодейците в България е създаденото през 1979 г. и претърпяло пет из-
дания „Биенале на българската фотография“. Така формираното поле за 
изява в печата и изложбените зали, заедно с различните колективни съ-
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бития, появилите се регионални творчески групи в Благоевград, Варна, 
Пловдив и други градове и, разбира се, списание „Българско фото“ дават 
необходимата възможност (среда) за появата на автора в българската 
фотография като явление и насищането на публичното пространство с 
образци на високата естетическа норма във фотоизкуството. Всяко из-
реждане на имена дори от дистанцията на времето може да създаде впе-
чатление за едностранчивост и непълнота, затова ще спомена само по 
няколко представители на различните поколения от този период: Влади-
мир Димчев, арх. Николай Попов, Димитър Сибирски, Петър Божков са 
от поколението, което е било в активна възраст и преди 9-ти септември, 
а Йордан Йорданов–Юри, Иво Хаджимишев, Гаро Кешишян, Станка Цо-
нкова–Уша са от следващото, израснало при социализма. 80-те години 
са период, в който тези организационни промени дават реален резултат 
и се появяват много нови имена в областта на фотоизкуството, които 
заслужават специално внимание и отделен текст. Този период реално 
добавя визуална грамотност на публиката с изявите в печата и събития 
в цялата страна. Не трябва да се пропуска обаче фактът, че той също 
е белязан от спецификите на изобразителната ни традиция. Тук ще си 
позволя да цитирам един много кратък и смел, но не и лишен от осно-
вание поглед върху обстоятелствата, породили тази традиция: „Заедно с 
това иконосферата е дълбоко нестабилна: разклащат я войните и иконо-
мическите кризи […], но още повече – политическите кризи като 1923, 
1934 и след деветосептемврийския период, които всеки път подчиняват 
образа на морално-политическия дискурс: „Така през 30-те пресата ще 
бъде наситена с царското семейство, национална култура и етнограф-
ски сюжети, през 50-те – с бригадири, трактористи и съветски офицери, 
през 70-те – със заводи, почивни станции и чуждестранни делегации.“ 
(Dichev 2002: 126) Последният период добавя табута към предшества-
щите го: изчезнали са битовите сцени, били те и екзотични; критичният 
поглед, освен ако не е подкрепен от партийните директиви и, разбира 
се, всякакви вредни капиталистически въздействия на западното кон-
суматорско общество, сред които на първо място откровената еротика. 
Социалистическият период, въпреки че е стъпил върху „здравата основа 
на диалектическия материализъм“, е леко шизофренен – от една стра-
на, солидно материалистичен с допустимите изображения на гигантски 
сгради и здрави и силни мускулести индивиди, от друга – нереално па-
тетичен и устремен към утопия, която е все по-видимо неосъществима. 
Може би един от малкото позитивни моменти на идеологическия канон 
е пълната цензура върху ниската култура и порнографията във всички 
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творчески дейности – литература, визуални изкуства, музика, кино и 
печат. И все пак се отваря една вратичка във фотографския живот на 
70-те и 80-те, където голото тяло намира място в жанровия арсенал на 
високата естетическа норма. Въпреки съпротивата на идеологическите 
догматици в журитата, актови фотографии са приемани и награждавани 
в общи изложби, а една от тях – „ЕОС“ в Бургас е изцяло посветена на 
голото тяло.

Кои от процесите в световната история  
на фотографията през ХХ в. не намират отклик  
в нашата страна?4

Първата световна война рязко прекъсва процесите на Новото вре-
ме, увенчани от Просвещението и Индустриалната революция. Тя хвър-
ля европейските страни и по-общо цивилизования свят от удобствата 
на плодовете на индустриализацията на Бел епок обратно в най-мрач-
ните и варварски времена, но вече в глобален мащаб. Първата светов-
на е хуманитарно бедствие и архаичен примитив, но тя е и сблъсъкът 
на империите. (Цялото изречение може да се махне) Прекрояването на 
европейската карта на практика продължава до 1945 г. Завоюваните по-
зиции на хуманизма са изправени пред сериозно изпитание. Съпроти-
вата на културата се изразява в радикалните течения на модернизма – 
първо Дада, което е протест срещу гигантското безсмислие на войната, а 
по-късно съпътстващите революциите авангардни движения – руският 
конструктивизъм, Баухаус във Ваймарската република и бързото от-

4 Тук са представени течения и стилове от ХХ в., които се позиционират още от съ-
временната им теория и критика във високите етажи на изобразителната норма. Нещо 
повече – те се превръщат с времето в основни жалони в развитието на фотографска-
та образност. Остава отворен въпросът какви процеси във възприемането на образа 
им дават възможност да получат публично признание. Отговорът не е еднозначен, за 
всяко от тези явления е различен, включен в някакъв исторически и изобразителен 
контекст, и все пак има общи характеристики, които са наднационални, не могат да се 
определят като немски, френски, английски или американски, а защо не и гръцки или 
японски… независимо от това, че процесите са протекли на едно място и провокирани 
от културата на това място, те достигат ниво на обобщения и предизвикват резонанс в 
цялата съвременна цивилизация. Повечето от тези изобразителни събития отиват тол-
кова далеч в своите изобразителни и съдържателни качества, че се превръщат в еталон, 
който печели последователи, но не може да бъде достигнат. Пък и няма смисъл да бъде 
повтарян. Това е част от отговора на въпроса, който се появи в началото на този текст 
по отношение на френската хуманистична школа. 

За бисерите и камъните. Изобразителната норма и социализацията...



138

тласкване на живописта от мимезиса през няколко стила, чиято привид-
но крайна проява е абстракционизмът. Фотографията е припозната като 
модернистично изкуство и се използва от дадаисти, конструктивисти и 
сюрреалисти, преподавана е в Баухаус, като се обръща към корените си в 
светлинните скулптури на Мохой-Над, включена е в колажните техники 
на дада, Александър Родченко и авангардистите от списание Леф, връща 
се към фотографията без фотоапарат в Баухаус и при Ман Рей, който от-
крива и нови лабораторни техники като соларизацията и експерименти-
ра с голото тяло. В духа на времето е еманципацията на жената от патри-
архалния ред и прокламирането на свободната любов. Модернистичната 
актова фотография няма нищо общо с омаята на пикторализма. При нея 
всичко е на рязкост и не са избегнати натуралистичните подробности. 
Модернизмът има отзвук и във фотографията на Новия свят, групата F64 
в САЩ насочва вниманието си към дълбинните аналогии на формата, 
които пораждат ново съдържание (Едуард Уестън, Ансел Адамс), рево-
люцията в Мексико разкрепостява работата на фотографите и ги насър-
чава да експериментират (Лора и Мануел Алварец Браво, Тина Модоти). 
С появата на пазара през 1926 г. на малкоформатните фотоапарати тип 
„лайка“ се появяват смелите ракурси, неочакваните гледни точки, запа-
зена марка на Родченко. 

В тази поредица могат да се добавят значими за световната история 
на фотографията явления като Френската хуманистична школа от 30-
те – 40-те години на ХХ в., появата и развитието на синдиката – агенция 
„Магнум“, Нюйоркската школа от 50-те – 70-те години на ХХ в.

Характерно за стила на авторите от Нюйркската школа и по-общо 
на съвременната американска документална фотография е, че не се за-
доволяват с дистанцията на наблюдателя, често установяват контакт със 
своите обекти и навлизат в дълбочината на проблемите, без да се при-
тесняват от това дали са нарушили някакви граници на благоприличие 
на образа в името на истината. Даян Арбъс често преследва своите ге-
рои седмици и месеци, за да им направи нещо като безхитростна снимка 
за спомен, която обаче влиза дълбоко в подсъзнателното и архетипите 
както на героя, така и на зрителя. Лари Кларк в „Тулса“ снима своето 
тийнейджърско обкръжение от малкия град, потънало в дрога, секс и 
безсмислено насилие, което разрушава мита за спокойното и безметеж-
но битие на американската провинция; Сюзън Майселъс в продължение 
на две лета придружава пътуващ лунапарк, за да снима стрийптизьор-
ките в него, а Сали Мeн поставя предизвикателства пред пуританските 
възгледи в американското общество, фотографирайки семейната тради-
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ция на естествена голота в интимните пространства на дома и околните 
открити площи, като по този начин изследва емоционалните състояния 
на съзряващите си деца, които в игрите, радостите, разочарованията и 
болката възприемат света и достигат до чувството за несигурност, само-
та, нараняване, сексуалност и смърт през телесното под внимателния и 
съпричастен поглед на майката. 

В края на ХХ и началото на ХХI в. един от най-масовите и същевре-
менно престижни световни конкурси за пресфотография – World Press 
Photo, организиран от независима фондация със седалище в Амстердам, 
попада в капана на втвърдената изобразителна норма – профилът на но-
минациите и отличията му постепенно се затваря около фотографии от 
горещи точки и масови бедствия на планетата. Така резултатите от еже-
годните изложби придобиват все по-апокалиптична визия и безспор-
ните постижения в жанра започват да стават все по-трудно различими 
едно от друго поради пренасищане на информационния сегмент. Орга-
низаторите забелязват едностранчивостта на резултатите и включват 
нови тематични раздели, обърнати към културната и научната област, 
бита и проблемите в делника на обикновените хора. 

Разбира се, представянето на няколко от основните явления в све-
товната фотография на ХХ в. биха могли само да маркират пътя, по кой-
то минава фотографския образ и неизследваните пространства, които 
представя пред публиката. Това е недостатъчно за по-пълна обща кар-
тина на световната история на фотографията, но напълно достатъчно за 
целта на настоящото изследване. Ако трябва да се откроят особености, 
които свързват тези различни направления на фотоизкуството, те са съ-
щностни – търсене на нови пространства във формата и съдържанието, 
рушене на стереотипи, събаряне на митове и табута и най-вече внима-
телен, съпричастен поглед към живота на обикновения човек, неговия 
делник и празник, любови и нещастия, лични и касаещи големи групи 
хора, като расизма, войните и др. в една еволюция на хуманистичната 
традиция. Това са и недостатъчно засегнатите от българската фотогра-
фия пространства до 1989 г., защото тя (или тази част от нея, която има 
публично представяне) през цялото време гради митове – в началото 
националния, който по обясними причини има нужда от подкрепата на 
образа, а по-късно – тоталитарния за най-прогресивния строй, венец 
на цивилизацията – комунизма. Разбира се, в българската фотография 
съществува хуманистично направление, както и смели експерименти с 
формата, но те не добиват нужната публичност, плътност и наситеност, 
за да се превърнат на свой ред в изобразителна норма.

За бисерите и камъните. Изобразителната норма и социализацията...
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Българската фотография от 90-те години  
и изобразителната норма

Началото на 90-те се характеризира с бързото падане на всички 
табута и прегради, поставени от предходната властова формация и ус-
вояването на пустеещите необятни територии. За съжаление, на първо 
място са заети най-ниските пространства на сексуалността в образа и 
популярната музика. Чалгата агресивно насища звуковия фон, а порно-
графията залива будките на РЕП както със самостоятелни издания, така 
и по страниците на новопоявилите се таблоиди и в програмите на наро-
илите се кабелни телевизии. Езикът на улицата и гръмките заглавия до-
пълват картината на усвояването на този сегмент от масовите комуника-
ции, намерил място под слънцето на гребена на първичните страсти. Ре-
зултатът от това „запълване на празнини“ отдолу нагоре е потапянето на 
публиките в море от долнопробна визия и шум в комуникацията в бук-
валния и преносен смисъл на израза. Пресищането на комуникацион-
ния пазар довежда до обратния ефект – дистанцирането на авторите от 
еротичното в по-високите нива на образната норма (риторика). На този 
фон спорадичните прояви на освободеното съвременно изобразително 
изкуство са маргинални и изолирани, а културната публика трудно се 
съвзема от шока на пошлото. Борбата е за вниманието на масовия, а не 
на подготвения зрител, повечето фотографи навлизат в бизнеса и рекла-
мата. Положителна роля изиграва швейцарската фондация „Про Хелве-
ция“, която подпомага някои авторски изяви. Благодарение на нея Юри 
Йорданов реализира проектите си в Монголия и Албания, в българските 
затвори и социални заведения. Младият тандем Мисирков – Богданов е 
подпомогнат при обиколката си и запознаването със съвременната ев-
ропейска фотография. Но тези активности не са достатъчни, за да за-
пълнят вакуума, получил се след 1989 г. в организирания фотографски 
живот. Авторските изложби се броят на пръсти, опитите за създаване 
на нови специализирани издания са спорадични и в крайна сметка не-
успешни, списанията, които създават средната и висока норма, изчезват 
от пазара, без на тяхно място да дойдат други, цялата палитра от съби-
тия, създавана от Клуба на фотодейците, замира с неговото закриване, а 
случайно появилите се тук и там фотоконкурси се организират от банки 
или фирми с цел реклама и са обърнати към масовия фотолюбител. На 
сцената остава само станалият вече традиционен международен фести-
вал в Пловдив, който се ползва с подкрепата на общината и устоява на 
комерсиалната вълна. Към средата на 90-те нуждите на фотографите от 
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собствена среда отчасти са удовлетворени с появата на две събития на 
морето – възродилата се Фотоваканция вече с по-комерсиални приори-
тети и опониращата ѝ Фотофиеста. 

От приложните полета на използване на фотографския образ това 
на снимките за спомен и документи се запазва, а услугите на населението 
вече са частни. Изцяло е заличен сегментът на фотопропагандата, но пък 
се развива този на рекламната и приложна фотография. Пресфотогра-
фията количествено се увеличава, много често за сметка на естетиче-
ски и тематично неиздържана продукция: изображения на трупове на 
здравеняци, клошари и ухилени мургави каруцари, което би трябвало да 
се разбира като премахване на табуто пред социалната фотография, но 
вследствие на търсенето на скандалното в ситуациите бързо се превръ-
ща в долнопробно вестникарско клише. Трябва да се отбележи и появата 
на качествена преса, издания, които печелят престиж, като „Капитал“, 
„Континент“, „1000 дни“, „Стандарт“ и др., които не винаги устояват на 
пазарния натиск, някои са спрени, а други правят завой към по-масовата 
публика. В областта на българското съвременно изкуство се появяват 
няколко групи – „Ръб“, „XXL“, които включват фотографията в изобра-
зителния си арсенал, заигравайки се с нейния документален потенциал 
или просто документирайки нетрайни във времето артистични произ-
ведения: акции и пърформънси.

90-те години се характеризират и с постепенното навлизане на 
електронните комуникации, подготовката за масовия интернет. Произ-
водителите на фотоматериали, усещайки приближаването на цифрова-
та ера, изваждат на пазара нововъведения и усъвършенствания, пазени 
за постепенно разкриване. Качеството на фотоматериалите – филми и 
хартии – бързо се повишава. Може де се каже, че 90-те години са рай за 
филмовата фотография както в черно-бяло, така и в цвят. Много от по-
стиженията в разработката на цветни профили на различните негативни 
и обратими филми още не са достигнати от цифровата фотография.

Оптимистично начало за следващия период са две събития от 
1999 г. – създаването на Национално сдружение „Фотографска акаде-
мия“, което има претенцията да обедини българските фотографи и по-
крие средното и високо ниво на фотографската норма, като възстановя-
ва връзката с ФИАП; появата на международния фотофестивал Биенале 
„Фодар“, който се стреми да съхрани традицията на най-високия форум 
преди 1989 г. – Биенале на българската фотография, вече в междунаро-
ден мащаб. 
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Метаморфозите на фотографския образ през XXI век
Началото на новото столетие (и хилядолетие) се характеризира с две 

технологични събития, които оказват изключително силно влияние върху 
общественото битие на фотографския образ – масовото навлизане на ин-
тернет и малко по-късно на глобалните социални мрежи и появата на па-
зара на цифровата фотография. Първото прави комуникационното прос-
транство масово и интерактивно, а второто премахва и малката останала 
преграда пред създаването на изображения от всеки, който има на раз-
положение фотокамера. В последните години все по-съвършени в техни-
ческите си параметри стават мобилните мултифункционални устройства, 
включващи фото, видео, интернет и телефон. Комуникационната сфера 
все повече напомня на вавилонско стълпотворение, където всеки говори 
и никой не чува другите. Всъщност, обратна връзка има, но тя е слаба и 
повърхностна, като удовлетворява нуждата от потвърждение, че във вир-
туалното пространство имаш съмишленици. Повечето медии вече имат и 
онлайн варианти, където публикуват съдържанието от хартиения носител 
дори в по-разширен вид. Има и медии, които съществуват само онлайн, а 
социалните мрежи се превръщат в глобална медия. Така образът, освен че 
се създава изключително бързо и лесно, може веднага да бъде доведен до 
хиляди, а понякога и милиони зрители. Това коренно променя начина на 
неговото функциониране. Ако преди детските болести на фотографията 
се изживяваха в тесния кръг на семейство и приятели, сега всички тези 
цветенца, листенца, изгреви, залези, котенца и пр. заливат онлайн прос-
транството и задръстват комуникационните канали за възприемане на 
изображението. Друго явление, което приема застрашителни размери и 
привлича интереса на психотерапевтите, е селфоманията, която се оказва 
и опасна за живота, непрекъснато взема своите жертви. 

У нас началото на столетието (и хилядолетието) се характеризи-
ра с постепенното запълване на празните пространства в организира-
ния фотографски живот, получили се през 90-те години. „Фотографска 
академия“ привлича бизнеса от бранша за подпомагане на творческия 
живот, провежда годишен преглед с обща изложба и отличия, създава 
архив и подпомага участието на български автори в международни кон-
курси под егидата на ФИАП. Тази организационна дейност е насочена 
към всички нива, но преобладаващо поддържа масовото любителско 
движение. В края на 1999 г. на пазара се появява сп. „Фотооко“, което с 
избора на автори и смелите си дизайнерски решения е насочено по-ско-
ро към високата изобразителна реторика. Издадени са 17 книжки до сре-
дата на 2001г. Малко по-дълго, от 2003 до 2005 г., с 20 книжки на пазара се 
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задържа следващото периодично издание, списание „Фо“, ориентирано 
към по-широка публика. Двата по-сериозни фестивала, този в Пловдив 
и биенале „Фодар“ в Плевен, поддържат високата норма и днес. „Меж-
дународни фотографски срещи“ в Пловдив от 2002 г. насам продължават 
традицията на пловдивската „Международна фотографска седмица“, ор-
ганизирана за първи път през 1976 г. През 2019 г. в София се провежда 
десетото юбилейно издание на международното биенале „Фодар“, което 
включва две общи изложби и теоретичен семинар.

Нивото на масовото любителско движение, олицетворявано до-
тогава от ФИАП-естетиката, с развитието на онлайн пространството 
получава нов импулс във фотографските форуми. Те изискват непре-
къснатото качване на снимки в платформата, които се класират по броя 
на харесванията от другите членове на общността. Този демократичен 
подход има и негативно, популистко измерение. Принципът на рабо-
та на форумите е насочен към оценяването на единични фотографии в 
различни категории според жанра. С масовото навлизане на цифрова-
та фотография редактиращите образа програми като Photoshop, който 
се използва от 90-те години в приложната фотография и фотодизайна, 
става част от софтуера на домашния компютър. Любителската маса е 
увлечена от възможността да „твори“ върху вече направената фотогра-
фия и всички манипулации, известни от тъмната стаичка (програмата е 
създадена на тяхна база), са пренесени върху цифровото изображение – 
монтажи, колажи, виражи, селекции, игра с контраста и фактурата и т.н. 
Колкото повече, толкова повече… Общоизвестно е, че в златния фонд на 
историята на световната фотография намират място едва няколко гени-
ални манипулатори като Александър Родченко, Джон Хартфийлд, Фи-
лип Халсман и с известни уговорки Джери Уелсман. Защо? Защото са го 
правили с мяра и вкус. И още две много важни условия: никой от тях не 
се е опитвал да „разкрасява“ изображението или да представи манипу-
лираното за истинско. Намесата или е достатъчно интелигентна игра със 
зрителя като при Халсман, или политическа сатира като при Хартфийлд, 
или радикален експеримент като при Родченко. Единствено у Уелсман 
има сладникаво звучене, което всъщност го държи в безтегловност меж-
ду изкуството и кича, но хайде, много труд е хвърлил човекът в тъмната 
стая, нека му се признае… А ФИАП-ските салууни и форумите са изпъл-
нени с яркозелена трева, много синьо небе и от всичко по много, а ако 
не стига, му се добавят и драматични облаци… „Кичът не е просто лошо 
изкуство. Съществува непохватен и дори бездарен израз, който съвсем 
не е кичов. И, обратно, има благороден кич със значителна художествена 
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шлифовка. Кич наричаме изобщо неистинското или пресилено чувство. 
Някакъв сантиментален и патетичен израз, който се различава от естест-
вения и нормалния и изтъква настроението като нещо изключително. 
Кичът представлява екстракт от сантимент.“ (Balash 1986: 249, 250)

Изобразителната норма  
в рекламната и приложна фотография
Рекламата се появява в българската преса още в началото на ХХ в., 

но е включена в страниците за обяви и съобщения. Фотографията не на-
мира място в тези малки площи поради техническите несъвършенства 
при отпечатването. Масовото навлизане на офсетовата технология в по-
лиграфията Обществено-политическите реалии в България дават въз-
можност за използването на фотографията за приложни цели едва през 
50-те години и е идеологически мотивирано. Малко по-късно, през 60-
те и 70-те години могат да се открият едни от първите рекламни сним-
ки на комплексите по Черноморието и предприятията, които работят с 
чужденци, като БГА „Балкан“. Тези фотографии се опитват да копират 
западните образци, за да направят рекламата разбираема за клиентите 
си. През 50-те години се появяват лайфстайл модните списания „Лада“ и 
„Божур“, които предлагат модели и кройки за дамски дрехи, а по-късно 
и фотографии. През 80-те работи агенция „ФОРЕК“ със съвременно фо-
тостудио и фотоапаратура от висок клас, подходяща за висококачествена 
полиграфска продукция. Тук основната функция на образа е търговска, 
И въпреки че пазарът няма особена нужда от реклама, тъй като плано-
вото стопанство не предполага конкуренция и във всеки бранш работят 
неголям брой предприятия (с изключение на индустрията, която също 
има осигурен пазар), в леката промишленост и текстила има фабрики, 
които работят и за западния пазар на конфекция. Може да се каже, че 
рекламната и приложна фотография от периода поддържа много добро 
качество и има атрактивни попадения в работата на Явор Попов, Марио 
Маринов и др., които намират място и в творческите събития като Бие-
нале на българската фотография и на страниците на списание „Българ-
ско фото“. Търсенията в рекламната и приложна фотография както по 
отношение на формата, така и на съдържанието, доближават някои об-
разци на жанра от това време до критериите за фотоизкуство. Трогател-
ни обаче остават опитите до витрината на Американското посолство на 
бул. „Стамболийски“ в столицата, която е на високо изобразително ниво 
да се поставя пропагандна витрина на социалистическото строителство, 
далеч отстъпваща ѝ и технически, и дизайнерски. 
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Преходът от идеологизирано към консуматорско общество и по-
късно навлизането на веригите от хипермаркети представлява сериозен 
стимул за развитието на рекламната и приложна фотография във всич-
ки нейни области – от предметната в различни отрасли през модната с 
появата на голям брой лайфстайл издания до ситуационната рекламна 
фотография, която измества пряката реклама през последните години. 
В нея са ангажирани екипи от сценаристи, режисьори, дизайнери, сти-
листи, фотомодели и обикновено се реализира от появилите се големи 
рекламни агенции, които подготвят цялостна рекламна стратегия на 
брандовете, включваща публикации в печата, видеоклипове, билбордо-
ве и т.н. Най-масовото ниво на пряка реклама на продукти в брошури-
те на хипермаркети и масови списания изисква креативен подход при 
документално точното заснемане на предмет – независимо дали той е 
чифт обувки или кофичка кисело мляко през изискващите по-голяма 
прецизност бутилки алкохол и бижута до по-сложните за изобразяване 
хранителни продукти, които трябва да привлекат публиката с визия за 
вкусовите си качества. Голяма част от тях трябва да се снимат съвсем 
свежи, защото бързо променят цвета си (като месото), агрегатното със-
тояние (като сладоледа), а кулинарните достойнства на готвените ястия 
са най-подчертано привлекателни непосредствено след приготвянето си. 
Ако един достъпен ресторант иска да привлече клиенти, освен на добра-
та кухня той трябва да обърне внимание и на направата на менютата си, 
като потърси за целта добър фотограф и графичен дизайнер. 

И тук съвсем естествено възниква въпросът къде да се търси нор-
мата в сегмент, който изисква висок професионализъм. На изобразително 
ниво явно я няма там, където той липсва – в детайл, плътност, цвят и т.н., 
които да привлекат клиента. А когато всичко това е свършено по прави-
лата, остава сюжетът – към кого е адресирано посланието и какво е то, 
самото послание – през 90-те, да речем, „Мара отварачката“… малко по-
късно пак с нея дините на мастика „Пещера“. И т.н. „Демокрацията“ свали 
табутата, появиха се гротескни и в никакъв случай не свободни визуални 
решения…, това са годините на освободилия се пазар, но и на здравите 
момчета, които имат пари и плащат, ако по някаква причина не са решили, 
че трябва да се плаща на самите тях. Визията е ориентирана към техния 
вкус, и на техните (тогава все още) работодатели, „разкрепостили“ най-ве-
че низките си страсти. Резултатът, да се върнем към кича, е не на формал-
но, а на съдържателно ниво. Примери още много – като публикуването на 
голи снимки на поп-изпълнителка – легенда от времената преди 1989 г. с 
фотошопски филтър, който я прави гладка като надуваема кукла.
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Фотографията и социалните мрежи

Появата на социалните мрежи в интернет има значително влия-
ние върху разпространението на фотографски изображения в цял свят. 
В България най-използваната мрежа е Facebook, като популярността 
ѝ бързо расте в края на първата декада на XXI в. В момента активни-
те потребители на мрежата са около 3,7 млн., т.е. повече от половина-
та население5. Структурата на социалните мрежи позволява вербална и 
невербална комуникация между индивиди и в групи, като всеки абонат 
сам избира средата от приятели, с които се обгражда, и групи, в които 
да участва. Най-лаконичната реакция на потока от информация са емо-
тиконите, те се явяват определящи за начина на функциониране на со-
циалните мрежи. И въпреки че публикуването в тях не би трябвало да 
се смята за официално становище по какъвто и да е въпрос, факт е, че 
социалните мрежи заемат все по-сериозно място в дебата при различни 
конфликтни (проблемни) ситуации, като публикации в тях се цитират и 
от традиционните печатни и електронни медии. 

Но какво е мястото на мрежите при оформянето на изобразителна-
та норма в приложението на фотографския образ? Крилатата фраза „Една 
снимка струва колкото хиляда думи“ подсказва отговора. Започналото 
през XIX в. с появата на фотографията пренасочване на акцента от текст 
(обяснение на света) към визията, продължило през целия ХХ в., нами-
ра своята кулминация днес именно в социалните мрежи. У нас Фейсбук 
започва да става масова от 2009 г. насам, като последните две години не 
се забелязва растеж. В началото профилираните тематични групи като 
че ли продължават линията на форумите. С малка разлика. Участниците 
във фотографските форуми в повечето случаи се познават лично, про-
веждат си периодични срещи, на които снимат и обсъждат фотографиите 
си. В повечето случаи техният брой не надхвърля 200-300 души. Групите в 
социалните мрежи дават много по-широка база за хегемонията на фото-
графския образ. Първо, пред него няма езикови бариери. Групите могат да 
бъдат затворени и строго администрирани, като всяка публикувана фо-
тография се допуска от оторизирано лице или няколко администратори, 
но могат да бъдат и със свободен достъп. Броят на участващите е практи-

5 Facebook, който е създаден през 2004 година, сега достигна 2.2 милиарда активни 
потребители на месец от целия свят (данни за април 2018). You Tube, стартирала през 
2005, сега има 1.5 милиарда активни потребители на месец. И най-накрая Instagram, кой-
то е създаден през октомври 2010 година, сега се използва от 813 милиона потребители на 
месец. WE ARE SOCIAL, Global digital research, wearesocial.com [online], 2018. [cited 02 June 
2018]. Available from: https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/global-digital-report-2018
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чески неограничен, границите на държави и континенти се преодоляват 
без проблеми и ежедневно в мрежите циркулират милиони изображения, 
някои от които имат някакви естетически достойнства, но това не е не-
пременно и незаобиколимо условие. В резултат, първо, всички „детски 
болести на фотографията“, за които вече стана въпрос, се мултиплици-
рат като вирус и създават някакъв изобразителен фон (шум), на който 
наистина стойностните изображения стават прогресивно намаляващо 
петно, до степен на неразличимост… Второ, появяват се нови жанрове, 
които бързо се завихрят около планетата и помитат последните остатъци 
от изобразителна култура. Един от тях е модерната селфомания, за която 
стана дума. Светът става все по-виртуален, заразените се чувстват длъж-
ни поне няколко пъти на ден да си направят селфи и да тръпнат пред съ-
браните „лайкове“6, независимо дали имат значимо основание за това, т.е. 
селфито се превръща в самодостатъчна цел. В Инстаграм, нова социална 
мрежа, създадена от Фейсбук, пък се публикуват само снимки и клипо-
ве, а в You Tube и още няколко подобни – само видео формати. В своята 
книга „Възходът на мрежовото общество“ Мануел Кастелс споделя, че с 
появата на социалните мрежи се променя и понятието „масова публи-
ка“ (Kastelas 2004: 336-337). Докато традиционните медии се стремят да 
покрият колкото се може повече таргет групи, общността в социалните 
медии е сегментирана според интересите си и комуникира помежду си, 
защото връзката е интерактивна. Така групите в областта на фотографи-
ята включват стотици и хиляди членове: „Пътешествия, красиви места 
и топ дестинации“ има 664 члена; „Видяно в България / Seen in Bulgaria“ 
– 186 604 члена; „Travel photography (по света и у нас)“ – 3302 члена; „Art 
of Photography“ – 3980 члена; „Black&White Photography/Черно-бяла фо-
тография“ – 3360 члена; „Street Photographers Bulgaria“ – 1369 члена, съз-
дадената в Унгария група за въздушна фотография „Légifotó Légifelvétel 
csoport“ – 4090 члена от различни страни; „Да снимаш на филм“ – 5208 
члена; „Български пейзажи“ – 20691 члена и т.н. Прави впечатление, че 
групите с по-специализиран фотографски профил имат и сравнително 
по-малко членове за разлика от по-масовите с ориентация по-скоро към 
обекти, красиви пейзажи и т.н. В първите се забелязва и по-прецизна ра-
бота с формата, търсене на оригинално решение и по-висока изобрази-
телна грамотност, но в повечето случаи те са затворени групи. Фотогра-
фите с претенции за авторски права не публикуват често в социалните 
мрежи, а ако го правят, това са вече известни творби, познати от авторски 
или колективни изложби.

6 Идва от бутона „Like“ (харесване) във Фейсбук
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(15) от групата „Видяно в България“

(16) от групата „Légifotó Légifelvétel csoport“

Антоан Божинов



149

(17) от групата „Black&White Photography/Черно-бяла фотография“

(18) от групата „Street Photographers Bulgaria“
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Доскорошни блогъри с интереси в различни области (мода, пъте-
шествия, спорт, музика и т.н.) намират много по-широко поле за изява 
в новите медии. Явлението придобива епидемичен размер, може би по-
ради това новото им име е „инфлуенсъри“. Могат да бъдат намерени в 
масовите социални мрежи, където привличат милиони последователи. 
Възможността за силни и слаби връзки между непознати на практика 
измества традиционните социални взаимоотношения и отваря път за 
споделени съпреживявания в различни области по интереси, а тъй като 
всяка новост в модата интересува най-вече компютърно грамотни мла-
ди хора, тези общности са и най-многочислени. Това е безспорно ново 
равнище във виртуалните комуникации, нямащо аналог в традицион-
ните. То има своите плюсове и минуси. От една страна, дава се възмож-
ност за повече контакти на хора, които иначе биха водили по-ограни-
чен обществен живот. От друга – дистанцират членовете си от реалния 
социален живот, като им осигуряват търсения комфорт на личностна 
рефлексия в мрежата. И въпреки че на пръв поглед виртуалният свят е 
фикция, за много млади хора е обратното – реалният става фиктивен 
за сметка на виртуалния, който започва да определя реалността. Това 
може да доведе и до психични проблеми. В началото функциите на об-
раза в мрежите осцилират между естетическа и информационна, а на-
последък обогатяването на фотографските типологии е провокирано 
от намесата на брандове в стоките и услугите, т.е. приоритет е търгов-
ската функция.

Фактори, които определят предпочитанията към социалните мрежи:
1. Интернет е персонализирано пространство, където реципиентът 

има възможност да селектира постъпилата информация и да я 
контролира в зависимост от предпочитанията и интересите си.

2. Достъпност – достъпът до информация няма ограничения, как-
то и възможността за самоизява. След като индивидът попадне в 
различни групи със сходни интереси, той може да получи разби-
ране, харесване и подкрепа на собствените си изяви.

3. Интерактивност – възможност за бърза реакция, отговор или 
коментар на въпрос, който те интересува.

4. Глобалност – комуникацията не се влияе от географския фактор 
и държавните граници.

5. Егалитарност – обменът на информация не е зависим от каквато 
и да е институция – редакцията и всякакви ограничения са обър-
нати единствено към общественоопасни действия от различен 
характер.
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Тези особености водят до глобалното либерализиране на инфор-
мационната среда, което е ценна придобивка, но има и обратна страна 
– срив на стойностите. Тенденциите, които бяха отбелязани при фору-
мите, се затвърждават в социалните мрежи. Нарастването на информа-
ционния поток и желанието той да бъде овладян води до все по-малко 
задържане на вниманието върху отделната информационна единица. От 
това следва, че посланието трябва да е опростено и лаконично. От друга 
страна, за да бъде забелязан един блогър (инфлуенсър), той е длъжен да 
публикува постоянно. Дори и ако се предположи, че той и екипът му са 
гениални и се занимават само с това, не биха могли да поддържат нивото 
на подаваната информация ежедневно (или по-често) и високо. Така в 
социалните мрежи по необходимост се появява продукт на масово ниво. 
Подобна е ситуацията в киното, това е разликата между високото кино 
и масовите сериали. Недостатъците се компенсират от факта, че субе-
ктът ежедневно комуникира със знаменитости, звезди от виртуалния 
свят. Mary Leest създава профил в Instagram със свои модни снимки през 
2013 г., и тогава събира 2603 харесвания. През 2014 г. са около 7000, а през 
2015, когато мрежата внезапно се разраства, достига 100 000 000 харесва-
ния. Emrata – Emily Ratajkowski събира 452 933 619 харесвания и 3 090 230 
коментара на 4.7.2018 г. А снимките на Киара Ферани (Chiara Ferragni) са 
правени с телефон. В края на 2017 г. тя набира 4 678 100 харесвания. Но 
безспорният лидер в света на виртуалната мода е Ким Кардашян. Тя има 
149 млн. последователи. Както може да се види от скрийншота, снимките 
в нейния инстаграм профил не се отличават с нищо особено. 

До широка виртуална популярност могат да достигнат и хора, кои-
то са известни с основната си дейност извън мрежите – футболисти, ав-
томобилни състезатели, музиканти, актьори, писатели, водещи предава-
ния и т.н. Ако спазват принципите – ежедневно споделяне в мрежата, ди-
алог с феновете и т.н. Виртуалната реалност се превръща в непрекъснато 
риалити, а хората с други ангажименти не могат да поддържат интензив-
ността на включванията на блогърите. Брандовете и марките реагират на 
виртуално популярните личности и им възлагат рекламиране на различ-
ни продукти. Така един пост в Инстаграм може да бъде заплатен с 200 000 
или дори 1 000 000 $ в зависимост от това колко продажби на продукта е 
предизвикал. Модната индустрия е благодарно поле за подобна реализа-
ция, но може да се печели и от други видове бизнес – туризъм, ресторан-
тьорство, автомобилостроене и т.н. Това касае всички индустрии, пряко 
свързани с крайния потребител както в сферата на производството, така 
и на услугите. Редица дейности видоизменят профила си или напълно се 
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заменят една с друга съобразно предпочитанията в социалните мрежи. 
Модата в Инстаграм привлича брандовете от класическите лайфстайл 
медии; традиционните пощенски картички и снимките за спомен от се-
мейния албум, свързани с пътувания, мимикрират към мрежовите групи 
на „travel“ фотографията, където по подобен начин блогъри, решили да 
обикалят света, привличат хотели, ресторанти, железопътни, автомо-
билни и авиокомпании да финансират техните пътешествия и дори го 
превръщат в основен доход. Активните селфомани, удовлетворяващи 
характерния за подрастващите нарцисизъм и желание да бъдат забеляза-
ни, могат да привлекат значителна аудитория и така да станат интересни 
за рекламодателите. В този случай публиките не правят разлика между 
референт и образ – това е характерно както за времето на появата на фо-
тографията преди 180 години, така и за времето на появата на пещерните 
рисунки. Т.е. това е най-масовото комуникационно ниво, което определя 
и най-ниската изобразителна норма. Като по-висока спрямо нея може да 
бъде определена нормата на масовото любителско движение, при него 
все пак вниманието на автора е насочено към заобикалящия го свят. И 
въпреки че и в този случай често не се прави разлика между референт и 
образ, все пак себеизявата е в способността да виждаш заобикалящото 
те, а не себе си в него. Към модните нововъведения без колебание трябва 
да се прибавят и ставащите все по-достъпна и масова играчка дронове. В 
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този случай резултатите също показват различно владеене на технологи-
ята и артистични, както и концептуални нива. Без съмнение съвремен-
ната „перка на Карлсон“ дава нови възможности, за които предишните 
поколения само са мечтали или са постигали с много по-големи усилия. 
Истина е, че новите технологии отварят нови хоризонти и че видеото 
застига популярността на фотографията. Както и фактът, че техниката 
сама по себе си не е гаранция за преодоляване на летвата на високото из-
куство. Зад нея стоят личностни качества като информираност, способ-
ност за обобщено и креативно мислене, анализ, правене на къси връзки 
между на пръв поглед далечни неща, владеене на техниката, изобрази-
телна грамотност. Те определят качеството на продукта и в крайна смет-
ка появата на нови „норми“. 

Би могло да се обобщи, с всички рискове от това, че в настоящия 
момент се наблюдават три открояващи се масива от фотографски изо-
бражения. Първият, количествено най-голям, е на митологичния, ико-
ничен образ, който (както създателят му, така и публиката) не отличава 
от обекта/референта. Като обект може да бъде всичко – човек, планина, 
цвете, което би трябвало да предизвиква определена емоционална реак-
ция. Вторият, количествено значително по-малък, но все пак внуши-
телен като обем, е масивът от изображения, носещ някаква естетическа 
претенция. Това говори за известно познаване на структурата на обра-
за и изразните средства на фотографията. Другият белег, който свързва 
тези образи, е стремежът към „разкрасяване“, преекспониране на естети-
ческите достойнства и видимо придържане към различни визуални сте-
реотипи, клишета. Това е сегментът на масовото любителско движение. 
Тук вече божурът като обект не е самодостатъчен, композиран е гриж-
ливо, като не по-малко внимание е обърнато и на средата, в която е по-
ставен. Третият сегмент, който прогресивно е изместван от първите два 
в количествено отношение, е този на визуалното изследване, търсене на 
суровата красота на фотографския артефакт, аналитичния подход към 
потока на действителността и играта както с възприятията на зрителя, 
така и с аналогии и препратки към историята и настоящето на медия-
та. Съвременната творческа фотография е вторична, концептуална, тя 
е в непрекъснат диалог с минало и настояще и може да бъде разбрана 
най-добре от информирана публиката. Има и четвърти поток, този на 
традиционните приложни полета на фотографията, който не е обект на 
интерес на този текст. (който беше засегнат в изложението, но в ситуаци-
ята на глобалните мрежи непрекъснато се видоизменя)
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Творческа  
фотография

В областта на високата естетическа норма е радващо, че се наблю-
дава процес на социализиране на фотоизкуството в галерийните и му-
зейни пространства. През последните две години Националната галерия 
представя знакови имена от световната фотографска история като Надар 
и чешките авангардисти от началото на ХХв., съвременни фотографи от 
светован мащаб като Кристина Гарсия Родеро, Антоан д`Агата и Роджър 
Балън, дава поле за изява на млади и утвърдени български автори и фо-
тофестивали като „Фотофабрика“ и Биенале „Фодар“. След дълго отсъст-
вие от програмата на СГХГ през последните две години бяха представени 
емблематични автори от световна величина като Йозеф Куделка, Вивиан 
Майер, Арнолнд Нюман, Мери Елън Марк и младият член на „Магнум“ 
Алекс Майоли. Обикновено получените в държавните галерии изложби 
предприемат обиколка на страната, но това не е твърдо правило. Стра-
тегия за представяне на класическа и съвременна артистична фотогра-
фия от няколко години следва галерия „Синтезис“ на Фотосинтезис. 
В Казанлък от 2015 г. работи Музей на фотографията и съвременните 
визуални изкуства, а в Пловдив фестивалът „Международни фотограф-
ски срещи“ продължава традицията на Международната седмица на фо-
тографията с малки прекъсвания. Клубът на фоторепортера в подлеза 
на Президентството и галерия „София-прес“ предоставят възможност 
за изява на фотожурналистите. Това са основните места, които дават 
подслон на сериозната творческа фотография. Има спорадични изяви в 
други галерии в столицата и в страната като Музея за история на Со-
фия и общински галерии, но те не прокарват последователна политика 
за утвърждаване на високото ниво на фотоизкуството. За сметка на това 
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конкурсите под егидата на ФИАП в България вече са шест – във Варна, 
Пловдив и 4 в София. Те са комерсиални и ориентирани към широкото 
любителско движение. Колебливо започна нов конкурс, организиран от 
община Самоков: „Национална награда за фотографско изкуство Ана-
стас Карастоянов“. А морето от изображения в социалните мрежи про-
дължава да расте. Интернет щедро предоставя поле за изява на всички, 
които го търсят, информацията в него клони към +∞, но не предоставя 
критерии за оценка, ценностни йерархии. Оставя ги на ползвателите. А 
те, освободени от принудата да остойностяват, следват поривите си и са 
доволни от широкия обществен резонанс от всички, които харесват съ-
щото. И така се получават кръговете, които не са концентрични, дори не 
се докосват един с друг. 

Интуитивното познание търси знаците – и в образите, и в текста. 
Заради това, когато ги намери в образа, това му е достатъчно – не гле-
да майсторството при извеждане на смисъла. Създателят на образи се 
стреми да направи посланието плътно и същевременно многозначно, 
по-дълбоко и така разфокусира системата. Т.е. фокусира я на по-базово, 
дълбоко равнище. Или, иначе казано, я кодира. И създава нов проблем – 
увлеченият естет на образно ниво е склонен да фаворизира съвършен-
ството на образа и да остави на втори план посланието. Това напреже-
ние между визия и текст, който тя съдържа, е посочено от теоретиците – 
Ролан Барт, Умберто Еко, Кристиян Мец посочват различен вид и брой 
кодове, използвани при създаването на фотографския образ (които са 
и специфичните изразни средства на фотографията) и е развито в семи-
отика на образа, която пренебрегва изобразителните му качества – по 
обясними причини изведени до стил, и трудно разбираемо за привър-
жениците на другата, естетическа позиция, които оставят посланието на 
втори план. Проблем, който на ниските и средни нива на визуална ко-
муникация се оказва бариера. Защото кодовете са в пряка зависимост от 
контекста, в който е поставено изображението и „е задача на психологи-
ята на възприятието като комуникация“ (Барт 1986: 423) Така феновете 
на звездата от социалните мрежи виждат нея, фотографът – как е на-
правена снимката, а изследователят търси същността на новия феномен 
„социални мрежи“. На тези противоречия може да се погледне и от пози-
цията на Мукаржовски, който в крайна сметка типологизира функциите 
в две групи: непосредствени функции и знакови функции, всяка от кои-
то от своя страна също се дели на подгрупи; непосредствените функции 
на практически и теоретическа, а знаковите на символна и естетическа. 
От тях само за практическата функция се говори в множествено чис-
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ло, а в този текст само естетическата не е практическа… (Мукаржовски, 
1993: 120) Или иначе казано типологизациите на фотографския образ в 
исторически план са вследствие на практическата функция, а другите са 
неизбежно съпътсващи при опита за анализ на битуването на образа. 
Що се отнася до изваждането на преден план на непреходната ценност 
на произведението на изкуството, то се нуждае от инфраструктура, ав-
торитетни места, които застават зад него, а специално за фотографията у 
нас това е процес, който е в съвсем начален стадий. В развитите светов-
ни центрове тази роля играят музеи, галерии, аукциони, колекционери, 
фестивали. Не на последно място в произведения и автори, трасирали 
пътя на високата норма в историята на фотографията се инвестират зна-
чителни суми, отпечатват се луксозни монографии, представят се кон-
цептуални експозиции, включващи освен изображенията и сериозни 
критически текстове. Това е индустрия, която носи значителни приходи 
и търси нови имена, които да задоволяват нуждите на публиката от ак-
туална информация, т.е. това е вече и традиция. Мястото на фотограф-
ското изображение в съвременното изкуство е толкова значимо, че в раз-
личните си посоки – както като самостоятелна медия, така и като част от 
изобразителното изкуство от втората половина на ХХ в. насам без коле-
бание може да се твърди, че преобладава над класическите ръкотворни 
техники като живописта и графиката. Разбира се социалните мрежи се 
използват за популяризирането на тези дейности и за открояването им 
на фона на масовия продукт.

Един малък експеримент със студентите от две специалности във 
ФЖМК – есе на тема „Мястото на фотографията в социалните мрежи“. 
Така зададен, въпросът изглежда неутрален и предполага аналитичен 
подход. Контекстът, който не трябва да се пропуска, е, че задачата е по-
ставена от преподавател, от когото студентът е в някаква зависимост. 
Така че вътрешната борба е между личните пристрастия и характера на 
дициплината, в която е включена задачата. Преподавателят със сигур-
ност не си прави селфита ежедневно, а ако използва социалните мрежи, 
то е за да излъчи изображения с висока изобразителна и съдържателна 
сила към по-широка аудитория. Все пак, в 22 от 52-те получени есета 
присъства думата „изкуство“, в почти всички – „удоволствие“, повече от 
половината от студентите правят опит за анализ на мястото на фотогра-
фията в мрежите, като всички смятат, че то е „изключително голямо“ 
и определящо за функционирането им. Някои от есетата демонстрират 
висока обща култура и аналитични умения, други говорят за владеене на 
писането по проблемни теми.
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Наистина, фотографирането доставя удоволствие. Повдигнато на 
степен „социална мрежа“, удовлетворението от бързата и многочислена 
обратна връзка в „лайкове“ и коментари го превръща в сериозна зави-
симост. При селфоманите затова си струва да си рискуваш живота, а при 
по-прагматичните и магнетични инфлуенсъри носи сериозни доходи. 
И все пак, тези фотографии, въпреки че събират милионни публики, са 
много далеч от високата норма. Дори да са изпълнени свръхпрофесио-
нално, те са нарочно опростени и с лаконично послание към публиката, 
която очаква точно това – да види един обикновен човек, с когото се 
идентифицира и който е преуспял – „американската мечта“ в нови дре-
шки. Всеки опит да се усложни фабулата или разчупи визията е рисков. 
А „шедьоврите“, както е известно, се приемат от всички публики – и ма-
совата, и информираната, и от специалистите.

Отговорът на един от студентите е различен:
„Със сигурност фотографията претърпява революция, налага вли-

яние (дори и да не се усеща реално). Но доколко това е полезно за всички 
нас? Грешката на всички учени е, че вече няма крачка назад. Сега всяка 
следваща стъпка трябва да е още по-мощна, с по-голям енергоразход. 
Това на нормален език ще рече, че хората някога ще заживеем буквално 
в смартфоните.“

(Георги Велев)
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ИРОНИЧНИЯТ ЖЕНСКИ ДЕТЕКТИВ  
МЕЖДУ РОМАНА И ТЕЛЕВИЗИОННИЯ СЕРИАЛ

(Наблюдения върху руския женски детективски  
роман и телевизионните му версии.  

И други предварителни наблюдения)

София Ангелова

THE IRONIC FEMALE DETECTIVE STORY BETWEEN 
THE NOVEL AND THE TELEVISION SERIES

Sofia Angelova

Abstract: The article discusses the Russian female detective novel and its television 
versions. It contains preliminary observations on the nature of reading, literary 
practices and literary work as a basis of a film script. The paper also deals with the 
themes, problems and the poetics of the ironic Russian female detective novel and 
its television versions in the context of the „translation“ of a literary work into the 
language of cinema.

Keywords: female detective story, Russian female detective story, ironic female de-
tective story, television series. 

„Четенето“ на художествената литература през филмовите ѝ вер-
сии е фундаментален културологичен сюжет, особено актуален в пър-
вата половина на настоящия век, и авторката на този текст, като дълго-
годишен университетски преподавател по литература, е признателна на 
колегите от Шуменския университет, че го проблематизират отново (тук 
съм длъжна да положа любопитната вметка, че част от сегашните сту-
денти се опитват да „четат“ за упражнения изучаваните произведения 
вече не само през филмираните им версии, но дори и през компютърни 
игри – неотдавна в катедрата се натъкнахме на такъв „прочит“ на Дан-
тевия „Ад“). Впрочем наблюденията ми показват, че редица изследвания 
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на специалистите от този университет налагат тенденция за принцип-
но полагане на художествената литература в по-широк културологичен 
контекст, което е особено продуктивен подход според мен в наши дни 
(Борисова 2009; Борисова 2014).

Да се прочете чистото слово с дълбинните му пластове, с цялата 
гама от конотативни и смислови възможности, позволяващи разноч-
тения и множественост на интерпретациитe чрез самотно четене, през 
езика на друго, синтетично по своята същност, изкуство на колектив-
ното съпреживяване, каквото е киното, от една страна, боравещо със 
словото, но от друга, разполагащо с широка палитра от други изразни 
средства – движещи се образи, звук, музика и пр., закрепващи обаче в 
своята синтетичност далеч по-еднозначно от словото внушенията – из-
исква изключителен талант, умения за боравене с изразните средства на 
различни изкуства в тяхното органично съчетаване и най-вече проник-
новено разбиране и вникване в същността на словесния текст (все пак 
фундаментът на филмовия продукт е разказът в слово, дори в относител-
но „безсловесни“ филмирания, както ни сочи такъв христоматиен обра-
зец на филмова версия като „Козият рог“ на Методи Андонов).

Особено място в това съчетаване на слово и филмиране заема в 
наши дни телевизията, по-точно телевизионният сериал, доколкото 
кината, като специални сгради и зали със специални функции изчез-
наха от културния живот в българската провинция (сградите бяха или 
разрушени, или превърнати най-вече в бинго зали, казина, магазини и 
пр., а студийните кина изобщо отдавна са една парадигматична липса) 
и единственият избор, отвъд домашния телевизионен екран, остана-
ха т.нар. мултиплекси, разположени обикновено – и симптоматично 
– в молове, които пък са най-често в края на града, в полето, където 
под звуците, в най-добрия случай, на хрупане на пуканки и сърбане 
на кола зрителят може да се „наслади“ на съответстващ подбор на ки-
нопродукция (по-претенциозният зрител, ако се запаси с време, нерви 
и търпение, по изключение от време на време може да види там ня-
кой „Син жасмин“ примерно). Кинопродукцията (разбирай боксофи-
сът) замениха, подмениха всъщност, киното като a piece of art и тази 
процедура не само изискваше съответстващи пространства (разбирай 
мола), но възпита за няколко десетилетия съответстваща кинопубли-
ка (разбирай консуматори – на пуканки, кола и между другото на ки-
нопродукция). Това изцяло промени, преформатира и подмени статута 
на киното като изкуство, неговото функциониране в културния живот 
и съответно неговата рецепция.
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На българския зрител му остана едната телевизия, която обаче 
вместо него подбира и предлага кинопродукция (предложенията така 
или иначе са зависими от рейтинга, поради което определени филми чес-
то са програмно положени в малките часове на нощта, тоест на практика 
са негледаеми) и основно – все още, неясно докога – различни сайтове, 
които легално или не съвсем предлагат относително свободен и относи-
телно богат избор за теглене или гледане на филми директно в мрежата.

В този контекст доби небивал разцвет културата на телевизионния 
сериал. Не че това явление е продукт на последните три десетилетия. По-
дълго живелите, и по-паметливите, сред нас помнят, че са отгледани, из-
расли и възпитавани и с различни поджанрове на жанра: „Патафил и Фи-
лопат“, „Приказки под шипковия храст“, „Педя човек, лакът брада“, „Ро-
бинята Изаура“, детективите от „Студио Х“, „Капитан Клос“, „На всеки 
километър“, както и по-късните „Алф“, „Съдружници по неволя“, „Ало, 
Ало!“ и прочее (само маркирам, а не изчерпвам целия списък от предста-
вителни за поджанровете заглавия), но разцветът на сериала е в послед-
ните десетилетия. Специфична зрителска аудитория, основно дамска, от 
90-те насам беше създадена и „възпитана“ от „сапунения“ сериал с него-
вите десетки, а и стотици серии – най-вече латино- и северноамерикански 
в началото, впоследствие индийски и турски. (Авторката е свидетелка как 
дамската аудитория през 90-те подчиняваше дневния си режим на теле-
визионната програма, за да не пропусне съответната серия. Авторката е 
посрещала в дома си гостенки, които в съответния час са настоявали да 
им се включи телевизорът, за да не пропуснат съответната серия на теку-
щия сериал – течаха различни по различните канали. Авторката също, 
без да следи „от до“ някой определен сериал, си е правила експерименти 
как, пропускайки редица серии, спокойно може да се ориентира в разви-
тието на сюжета и отношенията между героите в произволно взета се-
рия – тук е мястото да отдадем дължимото на неслучайно провокирания 
пародиен клип на „НЛО“ под надслов „Йоанна е бременна!“. Личният из-
бор на авторката впрочем вече повече от десетилетие – не е единствена, 
оказва се – е да се самолиши от телевизия, макар че основната „вина“ за 
това решение не е точно и не е само на сапунените сериали. Това обаче е 
повод за съвсем други дебати и друг сборник статии.). 

В тази най-общо щрихирана рамка се вместват и сериали, създа-
дени и гледани от българската телевизионна аудитория още през 70-те 
години на ХХ век, по класически творби на художествената литература: 
например „Форсайтови“ (по „Сага за Форсайтови“ от Джон Голсуърти) 
и „Записки по българските въстания“ (по „Записки по българските въс-
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тания“ от Захари Стоянов), които съзнателно спестих в горните споме-
навания. Бих определила и двата сериала за изключително сполучливи 
телевизионни версии на нелеки за филмово пресъздаване литературни 
творби. Това с особена сила се отнася до „Записки“-те. Те със своята жа-
нрова многозначност и специфични наративни особености (Георгиев 
1992: 90-161), от една страна, са трудни дори за критическо одумване, съ-
ответно и за филмиране, но от друга, гледани през днешната ни термино-
логия, представляват типичен постмодерен роман, съчетаващ блестящо 
възвишено и низко, комично и трагично, героично и антигероично, худо-
жествено и документално, автентично случване и измислица, публици-
стика, есеистика, документалистика, цитиране, иронично прецитиране и 
подлагане на изпитание на устойчиви фигури на литературата – автор, 
разказвач, читател и пр. Изключително удачният филмов прочит на този 
„роман“ на сценаристите и режисьорите Георги и Веселин Браневи, без 
да изключваме майсторството на оператора Атанас Тасев, не само под-
несе на българската публика изцяло припокриване с общовъзприетите 
читателски представи за героите му (споменавам само незабравимите, но 
не единствени, Стоян Стоев като Джендо-Захари и Радко Дишлиев като 
Бенковски), не само представи свой прочит през призмата на книгата 
на цялостната картина на българския живот малко преди и по време на 
подготовката, избухването и потушаването на Априлското въстание, но 
за по-внимателния зрител загатна и отговори на винаги-вече-актуалния 
въпрос „Защо сме [точно] такива?“. Тук обаче не можем да не отбележим, 
че първите зрители на сериала познаваха литературния първоизточник – 
бяха го учили в училище, тоест, предполага се, чели или във всеки случай 
запознати по един или друг начин с автентичния текст на Захариевите 
„Записки“, като предварителна база за сравнение и оценка. Със съвремен-
ните поколения зрители на различните филмирани версии на „Париж-
ката Света Богородица“, „Анна Каренина“, „Името на розата“ и прочее 
литературна класика нещата стоят по-различно – тази публика основно 
„чете“ книгите през кино/телевизионните им версии. А напоследък дори 
тези версии не се радват на особен интерес и благосклонност от страна 
на по-младата аудитория, ако съдя по реакциите на първокурсниците, на 
които преподавам „Увод в теория на литературата“ през годините, макар 
че тези ми наблюдения, разбира се, са статистически нерелевантни. Зато-
ва пък, пак нерелевантно статистически, съм била например свидетелка в 
една от залите на известна българска верига книжарници как момченце, 
първокласник очевидно, иска от блестящо изглеждащата си млада майка 
да му купи определена книжка, а тя му отговаря, че имат диск вкъщи…
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* * *
Конкретният интерес на този текст към съвременните руски жен-

ски детективски четива1 и техните филмирани в сериали версии е прово-
киран от няколко обстоятелства:

Първо, има натрупан обширен корпус от литературна, съответно 
филмирана, продукция, който позволява адекватни наблюдения и обоб-
щения. В рамките на един относително кратък текст не е възможно дори 
да се изброят стотиците, буквално, женски детективски романи и дори 
имената на авторките им, както и десетките филмирани като телевизион-
ни сериали заглавия. Тук ще се задоволя само с представителна извадка 
на авторки – Устинова, Донцова, Вербинина, Полякова, Платова, Дашко-
ва, Малишова, Литвинова (в съавторство) и много други, като само Даря 
Донцова до момента е публикувала над 100 книги, от които филмирани 
като телевизионни сериали са значителна част от серийните романи за 
Даша Василиева, Евлампия Романова и Виола Тараканова, Татяна Усти-
нова – над 50 книги, от които филмирани до момента – над 30 романа. 

Второ, този тип руски четива / телевизионни сериали са почти на-
пълно непознати на българската читателска/зрителска аудитория (съ-
временните руски, да не говорим за съветските, филми принципно са 
подложени на специфична селекция, преди да достигнат до екраните на 
българските телевизии).

Трето, българската съвременна литература, писана от жени, тра-
диционно бяга от чисто детективските, особено пък „женските детек-
тивски“ сюжети (женската лудост и убийствата в романите на Мария 
Станкова например си поставят съвсем други задачи и имат съвсем дру-
ги функции). Макар че този „маргинален“ жанр, детективският, в образ-
цовите си като добро масово четиво прояви, принципно отваря широко 
врати за авторите да се възползват от възможността за мимоходом спо-
менати наблюдения и забележки, критични към доминиращите идеоло-
гически доктрини, обществения ред, нравите и към статуквото изобщо, 
без да се притесняват от зоркото око на цензори от всякакво естество. 

1 Тук съм длъжна да вметна, че терминологичното определение „женски детектив“ 
е дадено от авторите на романите и филмите и е придобило популярност, като под него 
се разбират произведения с разследващи престъпления жени героини, традиционно 
създадени от жени авторки на детективски четива, а се подразбира и предимно женска 
читателска/зрителска аудитория (последното не е задължително). Използвам тази фор-
мулировка за удобство, макар че тя се разминава със съвременното разбиране, нало-
жило се в gender studies по отношение на „женското“ писане и „женското“ присъствие 
в литературните творби.
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С удоволствие бих се възползвала аз от своя страна от възможността да 
се занимая и с българския женски детективски роман/сериал, ако беше 
значимо наличен, защото, както сочи чуждестранният опит:

Първо, жанрът експлоатира по свой начин нашумяла тема – „жен-
ската“;

Второ, следва класически, изпитани в литературата, съответно и 
във филмовата продукция, още през ХХ век образци – да припомним 
христоматийната мис Марпъл;

Трето, отделя дамската читателска/зрителска аудитория от съвсем 
трафаретното, да го нарека учтиво, на „розовия“ роман и на латино-се-
верноамериканско-индийско-турското на „сапунения“ сериал, доколко-
то изисква все пак доста по-сериозно съсредоточаване в ставащото, в 
интригата и в отношенията между героите, тоест някакъв тип аналити-
чен читателски/зрителски подход, различен от модела „Йоанна е бремен-
на!“, макар да експлоатира похватите, изразните средства и жанровите 
специфики на класическата „сапунка“.

Четвърто, при умела писателска, продуцентска, режисьорска и ре-
кламна работа предизвиква значителен читателски/зрителски интерес и 
съответно има завидна пазарна реализация.

Наблюденията сочат, че пазарният принцип, безспорно водещ в 
този литературен/телевизионен жанр, е умело съчетан в руската му вер-
сия с баланса между авторско право и достъпност за читателската ау-
дитория, съответно между печалба на автори и издателства и безплатен 
бонус за читателите. Очевидно въпросът с авторското право е уреден 
така, че основна част от тази книжна продукция е официално достъпна 
за четене в редица сайтове, където на съответните авторки са отделени 
собствени страници, с подробна биография, библиография и съответно 
електронни версии на книгите на свободен достъп. Само от най-нови-
те, току-що издадени романи, със съгласие на авторките, се публикуват 
откъси, които да провокират читателския интерес и всеки сам да пре-
цени дали да си закупи книжната версия. Това, видимо е от огромните 
тиражи, е работещо пазарно решение, за разлика от арестуването на „Чи-
танки“ или официалните писма-повици-поплаци на определени автори 
да им се заплащат по 50–70 стотинки в зависимост от жанра за всяко 
заемане от читател на тяхна книга от публични библиотеки: и то при съ-
ществуващ от края на ХІХ век по инициатива на Константин Величков 
закон за задължителния депозит в България, при това във второто десе-
тилетие на ХХІ век, в който движещите се образи все повече изместват 
писаното слово, а зрителят почти е заместил читателя, и при плачевно-

София Ангелова



165

то състояние на повечето съвременни български публични библиотеки. 
Очевидно различни разбирания за пазарни политики, с очевидно раз-
лични съответни пазарни резултати, като, разбира се, не може да не се 
отчете все пак и разликата в мащабите между руския и българския пазар 
на книги. Което, от своя страна, прави още по-абсурдни исканите 50–70 
стотинки и показва абсолютно неразбиране на рекламните механизми. 
Що се отнася до филмираните версии на руските женски детективски 
романи, основната част от тях са публично достъпни на територията на 
Русия в множество специализирани руски сайтове, в някои съвсем сво-
бодно, в други срещу регистрация единствено, голяма част са в момента 
достъпни и в YouTube.

И за да приключа с откровено пазарната страна във функциони-
рането на жанра, съм длъжна да отбележа, че той следва класическия 
образец на продуциране на масовото четиво, познат още от Дюма-баща, 
съответно, макар че там е по-сложно, на телевизионния сериал: висока 
авторска продуктивност – „месяц – роман, месяц – роман“, както е фор-
мулирано по повод една героиня от такъв женски детектив, сама авторка 
на детективски романи. Така се поддържа читателският интерес към съ-
ответната авторка, което не пречи част от тези романи да се определят 
като наистина добро масово четиво.

Телевизионните сериали в основната си част са талантлива ин-
терпретация на женските детективски романи. Всъщност става дума за 
масово производство, с което са ангажирани, и специализирани, цели 
компании – StarMedia, СТС, Kinofabrika, Феникс Кино, Свэлл Фильм, чи-
ито партньори са телевизионните канали Россия 1, Домашный, ТВ Цен-
тр, и пр., а едни от най-сполучливите, по мои наблюдения, сериали са 
под вещото продуцентско ръководство на Игор Толстунов, чието име е 
гаранция за подходящ подбор на актьори, професионална режисьорска 
и операторска работа и – това е особено впечатляващо – подходящо и 
допълващо цялостното внушение – музикално оформление. 

Традицията на класическия жанр, в който основна фигура в редица 
романи е един и същ детектив, не само функционира успешно в руските 
женски детективски романи (Даша Василиева, Евлампия Романова, Ви-
ола Тараканова, Мария Поливанова, баронеса Амалия Корф и т.н.), но и 
подпомага също така серийното им филмиране. 

По отношение на жанровата специфика „женски детектив“ е етикет 
за жанр, интегриращ и инкорпориращ задължително и други жанрови 
модели, което ясно личи от екранизациите както на литературна основа, 
така и чисто телевизионните – мелодрамата основно (целевата аудитория 
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е предимно дамска), историческият детектив („Анна-детективъ“, „Тайны 
госпожи Кирсановой“, …Перчатка Авроры“, „Винтовая лестница“ и пр., 
в които се експлоатира модната в руското общество романтическа нос-
талгия по една идеализирана и митологизирана руска империя), елемен-
ти на мистика („Московските тайны“, „Анна-детективъ“ и др.), елементи 
на психотрилър („Анатомия убийства“ и др.) и пр. 

Основната инварианта схема е една, позната от класиката, макар 
да се разработва в множество варианти: героинята е традиционно люби-
телка, непрофесионален детектив („Следствие ведет дилетант“, подза-
главие), но независимо къде се озовава, веднага с появата ѝ се появява 
и труп или серия от трупове, понякога на пръв поглед изглеждащи като 
резултат от естествена смърт. Тя работи в противоборство/сътрудни-
чество с професионален следовател, чиито недоглеждания и пропуски 
попълва със собствени „разследвания“, без да подозира, че успоредно 
той върши своята работа, така че на финала в решаващия момент два-
мата се озовават в критична ситуация, в резултат от което той ѝ спасява 
живота, макар че обратното също е налице. Паралелно с участието си 
в разплитането на главното престъпление, в рамките на същата серия, 
детективката се случва да разреши и загадка, свързана със свои или на 
други герои лични обстоятелства. Самата героиня е най-често, макар и 
незадължително, скроена по модела на мелодрамата, генетично свързана 
с вълшебната приказка: „Пепеляшка“, която става „принцеса“ чрез не-
очаквано наследство, овдовяване, брак с богат чужденец/аристократ и 
пр., при което шлагерно се експлоатират традиционно шлагерни моти-
ви. Особено обичан в този план естествено е Париж с целия ореол от 
културно-историко-галантно-романтически представи, които фигурата 
„Париж“ носи през последните два века и които, да вметна, имат малко 
общо с реалния Париж в настоящия момент, края на второто десетиле-
тие на ХХІ век. Въпросните шлагерни „парижки“ мотиви/сюжети обаче 
не само се експлоатират, но заедно с това се иронизират („Даша Василье-
ва“, „Мой личный враг“ и пр.). Самата „Пепеляшка“ в случая не означава 
точно слугинчето до огнището, а образована девойка/жена (преподава-
телки в училище или университет, журналистки, реставраторки, апте-
карки, актриси, библиотекарки, музейни сътруднички, модни дизайнер-
ки и пр., вкл. авторки на детективски романи, но повечето относително 
недостатъчно заможни за съвременна олигархична Русия). Придобити-
ят статут на „принцеса“ в по-класическите финали е резултат от лични-
те качества и детективски усилия на героинята, но понякога е условие 
sine qua non, с което да ѝ се предостави финансова сигурност, свобода 
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от принудата на ежедневието, за да може на воля да упражнява свое-
то хоби на детектив. Среща се и обратната възможност: „принцеса“, с a 
priori висок родов/обществен/финансов статут, съзнателно или по сте-
чение на обстоятелствата въвлечена в криминална история, да „разслед-
ва“ престъпление, чрез което се проявяват детективските ѝ качества. Тя 
традиционно е сдвоена в детективско-личните си преживявания с обик-
новен следовател (обикновен в смисъл на талантлив и всеотдаен в про-
фесията си, но на държавна заплатица следовател, с обществен статут 
“мент“, жаргонна дума за „полицай“, със семантично-стилистичен ореол, 
доближаващ я до българското „ченге“). Любовната интрига, като задъл-
жителна за мелодраматичния модел, макар често да е между героинята и 
професионалния следовател, е възможно да е свързана и с друг любител 
детектив, типичният герой рицар, понякога първоначално прикрит под 
маската на „лошото момче“, който помага/съдейства/спасява героинята, 
както задължителен е и хепиендът (бившият съпруг в „Развод и девичья 
фамилия“, случаен спътник в „Ждите неожиданного“, бивш сътрудник 
на службите в „Призраки Замоскворечья“ и пр.). За разлика от класи-
ческия образец мис Марпъл, мелодрамата предполага млади или поне 
в Балзакова възраст, красиви, добре облечени, очарователни любителки 
детективки. Инвариантът в случая е сюжетът за превръщането на гроз-
ното пате в прекрасен лебед. Изключенията по отношение на възрас-
тта, като сериалите „Предлагаемые обстоятельства“, „Женская логика“, 
„Винтовая лестница“, са възможни единствено благодарение на големите 
дами на съветското и руското кино – Марина Нейолова, Алиса Фрейн-
длих, Инна Чурикова, които сами по себе си и с екранното си присъствие 
правят филма удоволствие за публиката. Съответната среда за такъв тип 
детективски сюжети е имение, луксозна дача в престижно предградие, 
старинен московски или петербургски апартамент, издателство, редак-
ция, художествена галерия, музей, библиотека, антикварен или бижуте-
риен магазин, скъп хотел, VIP шивашко ателие и др. под. Насилието тип 
„Тарантино“ е немислимо в подобен контекст, поради което е спестено, 
лаконично или иронично поднесено.

Всички тези характеристики са свързани с най-същностната, ти-
пично постмодерна, особеност на жанра, явена в цялостното му назва-
ние, което дотук съзнателно и целенасочено спестих: ироничен женски 
детектив, за създателка на който се смята полската писателка Йоанна 
Хмелевска. Водещи – в най-сполучливите образци на женския детектив 
както литературни, така и филмови – са иронията и пародията с целия 
комплект от типични за постмодернизма, макар да не са негово изобре-
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тение, похвати – напрегнато цитиране и прецитиране, иронични пре-
пратки към други произведения на руската и световната култура, вкл. 
масова, игра с цитатите, с конвенциите, с цялата литературна/кино/те-
левизионносериална парадигма и нейните институции. Иронията и па-
родията – спрямо самия жанр, спрямо конвенциите му, спрямо другите 
инкорпорирани от него жанрови модели, спрямо самата авторова фигу-
ра, са последователно прокарани, възползват се от алюзии и препратки 
към множество литературни и кинопроизведения, както и от други тек-
стове на световната култура и са най-характерната отличителна черта, 
която бележи основната разлика не само между класическия детектив 
и огромната вълна от посткласически женски детективи, заляла руския 
литературен и телевизионен пазар, но и между тази вълна и баналната 
„сапунка“. Читателската/зрителската аудитория, предполага се, ги схва-
ща и отчита на всички равнища на текста/филма, за което ѝ намекват 
със закачливо намигване някои от заглавията („Дантисты тоже плачут“, 
„Спят усталые игрушки“, „Пан или пропаŁ“), имената на действащите 
лица (например следователят Фьодор Михайлович Порфилиев в „Анато-
мия убийства“ – „безнаказанным никто и никогда не остается“), цели 
сцени – пародията на прочута холивудска целувка в „Пан или пропа Ł“, 
и много други.

В ироничен, но и по-общ контекст са представени и противостоя-
нията между Москва и Петербург („культурная провинция“ по думите 
на една героиня, сумиращи „столичното“, „московско“, отношение към 
културния живот на Петербург). Различията между „московското“ и „пе-
тербургското“ са очевидни за страничен наблюдател като авторката на 
този текст, функционират на различни равнища и могат да бъдат, макар 
и схематично, представени и съпоставени през литературното творчест-
во и телевизионните му версии на две от най-четените, масови, касови 
и системно филмирани, тоест представителни за жанра, авторки – Даря 
Донцова (Москва) и Татяна Устинова (Петербург)2.

„Московската“ версия, литературна и телевизионна, е по-оголено – 
чак до гротеска, до прекрачване на мярата – иронична и далеч по-бляс-
кава („гламурная“), но по-повърхностна, изцяло в съответствие с целия 
олигархичен блясък и манталитет на сегашната руска столица. Тези из-
води правя въз основа на два фактора: 1) Естетическата мяра принципно 

2 Вземам ги като представителни, доколкото в един обзорен текст е възможно, а 
и необходимо да се обобщят специфичните особености, но не е възможно, нито пък 
необходимо да се разгледат подробно стотиците женски детективски романи в съвре-
менната масова руска литература, както и съответстващите им филмови реализации.
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е с условие приложима към романовото производство на Донцова, но 
филмовото производство до голяма степен успява да компенсира тази 
недостатъчност; 2) Що се отнася до феномена „гламур“ (блясък, лукс, 
разкош), то именно процесът на „гламуризация“, на демонстрация на 
външен блясък и лукс според научните изследвания, вкл. и на разглеж-
дан в този текст роман и съответния телевизионен сериал („Все крас-
ное“ – „Пан или пропаŁ“), според Конева подменя процеса на репрезен-
тация на статуса в наши дни (Конева 2013: 31).

„Петербургската“ версия е много по-задълбочена, деликатна, отли-
чаваща се с финес, отчитаща чрез отделни сполучливи реплики много 
по-ненатрапчиво критично и сатирично недостатъците на съвременна-
та руска действителност (твърде близки впрочем, въпреки разликата в 
мащабите, и до съвременния български потенциален читател/зрител) в 
един с мяра експлоатиран във филмовите реализации ретро кинемато-
графичен образ на съвременния Петербург (тук не мога да не изтъкна 
сериалите „С небес на землю“, „Один день, одна ночь“ и „Неразрезаные 
страницы“, по произведенията на Устинова, като всеки отделен роман е 
филмиран в по четири серии, формиращи всъщност в цялост един сери-
ал, доколкото героите са едни и същи и събитията в личния им живот и 
отношения са представени в развитие).

Романите/сериалите на/по Донцова и Устинова обаче се сговарят в 
едно – последователно представят – именно чрез иронията – иронично-
то самосъзнание и самоосмисляне на жанра „женски детектив“. Героини, 
главни или второстепенни, сами са авторки на детективски романи, тех-
ните романи се купуват, четат и коментират от другите герои, авторките 
биват разпознавани, спирани, преследвани, молени за автографи от слу-
чайно срещнати читателки, а мъжете искат автографи за съпругите или 
майките си със задължителното уточнение, че това е тяхната, на жените, 
любима авторка. В този смисъл налице е своеобразен отделен сюжет на 
„роман за женския детективски роман“ вътре в романа, съответно в се-
риала, като при това по един или друг начин е представена цялата кар-
тина на отношенията на писателките с издателства, редактори, читател-
ска публика и медии, иронична оценка и самооценка на самите героини 
за мястото както на жанра, така и собственото им, като авторки, в йе-
рархията на жанровете и в културните процеси, вкл. и отношението им 
към филмирането на романите им. Особено сполучлив е този „роман за 
романа“ при съпоставката на жените авторки с мъжете автори: „автор 
второсортных детективских романов“ се представя Маня Поливанова, 
с писателски псевдоним Покровска, в „С небес на землю“, „Один день, 
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одна ночь“ и „Неразрезаные страницы“ на фона на гениалния си любим 
(Дан Браун „е заявил“, че се отказва от писането след появата на първа-
та му книга), писателят Алекс Шан-Гирей, прочут и във Франция под 
псевдонима Лорер, чиито два романа обаче също се оказват детективски 
по същество. По този начин оценката на собственото ѝ творчество носи 
и скрит, но значим ироничен заряд не само по отношение на женското 
творчество, но и по отношение на жанра: от една страна, според нея по 
принцип всички детективски романи са второразрядни („все детекти-
вы второсортные“), от друга обаче, от този ред са изключени романите 
на Шан-Гирей/Лорер чрез съпоставката с Достоевски и оценката за лю-
бимия („гений“). Логиката на ироничния женски детектив води и този 
сюжет до хепиенд – любимият най-после прочита Манините книги и 
признава, че те са изключително талантливи. Впрочем в полето на иро-
ничната игра, включително с женските и мъжките „роли“ в писането на 
детективски четива, всички твърдения са иронично разколебани: „Де-
тективы лучше у женщин получаются“ („Развод и девичья фамилия“). 
Тази ироничен и самоироничен металитературен подход към авторската 
функция във финала на един от сериалите за Даша Василиева, „Приви-
дение в кроссовках“, чието действие се развива в книжарница, включва 
сред героините и самата Донцова в ролята ѝ именно на авторката на де-
тективски романи Даря Донцова на среща с читателската ѝ публика

И тук е наложително да се кажат по-подробно няколко думи за една 
от най-сполучливите и талантливи филмови версии на женския ироничен 
детектив – излезлият на екран през 2003 г. 16-сериен „Пан или пропаŁ“, 
създаден по „Wszystko czerwone“3 на Йоанна Хмелевска4 (Chmielewska 
1974), с режисьор Алексей Зернов, продуцент Сергей Жигунов, продук-
ция на киностудия „Пеликан“, тъй като, както самият сериал, така и него-
вата рецепция събират във възел всички проблеми, свързани с „превода“ 
на литературния оригинал на филмов език. Най-характерната особеност 
на този филм, която го отличава от обсъжданите до момента, е, че стъп-
вайки и запазвайки на пръв поглед основните белези на литературната 
първооснова, той на практика създава нова и различна творба: Дейст-
вието в книгата на Хмелевска се развива през 70-те години на ХХ век, 

3 Заглавието в руския превод е „Все красное“ (Хмелевская 1995), в българския – 
„Всичко е червено“ (Хмелевска 2005),

4 Хмелевска е позната и обичана както от руската читателска публика, така и от 
руския филмов сериал авторка, романите ѝ са превеждани и многократно преиздавани 
на руски от 1995 до момента, от четирите филма по нейни книги два са полски, а два 
руски – „Пан или пропаŁ“ и „Что сказал покойник“.
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а на филма – в самия край на века; сезонът на действието е пренесен от 
лятото в навечерието и по време на Коледа и Нова година; запазени са 
имената на повечето герои, но редица от тях имат нови функции, съвсем 
различен обществен статут и дори националности (Герда, Лешек и Елж-
бета Кшижановски), някои от героите на романа са отпаднали, появили 
са се нови (Дмитриевич/Веласкес например); три от любовните интриги 
(Павел-Агнешка, Йоанна-Мулгор, Алиция-Торстен), както и сюжетната 
линия на Дмитриевич/Веласкес присъстват единствено във филма. Ма-
кар че мотивите за убийството и самата убийца са запазени, финалът е 
изцяло променен. Налице са и множество други промени, съкращения 
или добавки, в резултат от което се е получила на практика самостоятел-
на, органична и цялостна кинотворба, която широко се разполага в по-
лето на иронията и пародията на всички възможни равнища. Както вече 
отбелязах, иронията тръгва от самото заглавие на руски с полска графема 
накрая, минава през представянето на героите и актьорите като карти за 
игра, през ироничните коментари за събитията и участниците на една от 
героините – Йонна Поланска, сама автор на детективски романи, устой-
чив персонаж в творчеството на Хмелевска, през предстоящото приемане 
на Полша в НАТО, модните в момента екологични крайности, грижа за 
домашните любимци и женски движения (двусмисленото наименование 
„Жени без граници“ и поведението на представителката му), през срав-
ненията между славянския и датския манталитет и пр. Съществена паро-
дийна роля играят всевъзможните цитати и отпратки към европейската 
култура: наименованията на отделните серии цитират класически загла-
вия и текстове („Червено и черно“, „Момичето и смъртта“, „Шум и ярост“ 
и пр.), промяната на сезона провокира алюзии за киножанра „Коледна/
Новогодишна мелодрама/комедия“, пародират се самият детективски 
жанр и неговите похвати, женският детектив, черната комедия, мелодра-
мата – най-видимо чрез отпратки към прочутата холивудска целувка в 
„Отнесени от вихъра“, постмодерните театрални версии на шекспирови 
пиеси, режисьорската фигура (Зернов като режисьор на театралния спек-
такъл „Макбет“) и пр. Особено интересна именно за българския зрител, 
далеч по-сполучлива във филма, е играта със старополския говор на дат-
ския полицейски комисар, всъщност хумористично стилизирания чрез 
допуснати грешки староруски език, който се оказва (очаквано)… старо-
български („Азъ спахъ“ вм. „Я спал“ при несъществуващ аорист в оста-
налите славянски езици, обръщението към Павел „Отроче младо“ при 
отдавна отпадналата в съвременния руски звателна форма, „Словеса сии 
мои есть, однако речь сия не моя суть“ с разменените места на двата гла-
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гола и мн. др.). Иронията и пародията прерастват в сатирично-гротесково 
изображение при представянето на образа на новия източно- и централ-
ноевропейски интелектуалец Бобус (в романа е съвсем различна фигура) 
с партийно минало, редактор не къде да е, а в „Руде право“, поради което 
задължително, макар и без необходимост, изтъква „дисидентското“ си 
минало, бързо преориентирал се към новите ценности. Зад тези прокла-
мирани публично ценности обаче са явени и сатиризирани скритите му 
расистки и фашизоидни нагласи: гротесковата садо-мазо секссцена под 
звуците на „Wenn Die Soldaten“, отношението му към представители на 
други раси (Касиус Мбвана и корейците), към нетрадиционната сексу-
ална ориентация („пидорасов“), снобизма (неистовият стремеж да бъде 
произведен в аристократ), страхливостта и егоцентризма му.

Цялата иронично-пародийна стихия е до съвършенство овладяна, 
поднесена с изключително чувство за мяра, с финес и деликатност, за 
което допринасят безпогрешно подбраният актьорски състав, умелата 
операторска работа и великолепната музика на Гия Канчели, като за ос-
новните герои и ситуативните повторения е намерен съответен музика-
лен мотив. В резултат се е получил сериал, който представлява интерес 
и за неизкушения, и за изкушения зрител, което личи от множеството 
коментари в YouTube и www.kino-teatr-ru. Фактът, че филмът събира в 
себе си всички гореспоменати особености на иронично-пародийния 
женски детектив, като заедно с това създава свой модел за „превежда-
не“ на литературна творба на езика на киното, е причината „Пан или 
пропаŁ“ да предизвика оживени дебати на читателската/зрителската ау-
дитория (www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros4969/forum/f1), нееднозначно-
то отношение на авторката на романа (Щипанов 2004) и вниманието на 
академичната критика, която разглежда през призмата на полския жен-
ски ироничен детектив и руската му филмова версия така модните въ-
проси за джендърната идентичност, провиждайки във филма на Зернов 
„мъжки дискурс“ и „особеностите на саморепрезентация на женското 
съзнание“ на фона на „новите образи“ на идентичност „в контекста на 
създаването на новата социална митология на средната класа“ (Конева 
2012: 58-67; Конева 2013: 31).

Интерактивните технологии изобщо дават великолепна възмож-
ност за проследяване и оразличаване в социокултурен план на цели гру-
пи зрители (по-скоро зрителки, тъй като коментарите са предимно, но 
незадължително дамски) на женските детективи.

Коментарите под филмираните версии в YouTube се движат в ши-
рок диапазон: от дребнави заяждания с външността, възрастта, костю-
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мите на актрисите, с някой, несъответстващ на „действителността“ дре-
бен детайл в интериора и последователността на действието, с размина-
ването между текста и филмовата му интерпретация, през множество 
похвали и благодарности за доставеното естетическо удоволствие до се-
риозни оценки и разбиране, като реакция на забележките, за художест-
вената условност, ироничния характер на романите и филмите, както и 
за спецификата на „превода“ от езика на литературата на езика на кино-
то. Впечатление прави, че основната част от коментиращите филмовата 
продукция са предварително запознати с литературната първооснова на 
всеки от сериалите. Бих искала да отбележа, доколкото е показателно за 
„духа на времето“, че в коментарите за „Пан или пропаŁ“ отделен мини-
сюжет е формиран от масовото недоволство на зрителки, видимо повли-
яни от политкоректните внушения и забраните на нашите демократични 
и свободни времена, колко много пушат героините в сериала, вкл. и в 
самолета, което провокира други коментиращи, живели, предполага се, 
в недотам политкоректни времена, да им обясняват, че въпросът с тю-
тюнопушенето и забраните му, съответно с формираните за две десети-
летия навици, е стоял съвсем различно по времето, когато героините са 
били съвсем млади момичета.

Съвсем друг характер имат коментарите на зрителите в специа-
лизирания сайт www.kino-teatr.ru, в който са представени, с препратки, 
подробности за съветските и руските филми – режисьори, сценаристи, 
художници, оператори, продуценти, сюжети и пр. Над сто и тридесетте 
коментара за „Пан или пропаŁ“ в този сайт представляват принципен 
спор по същество, съсредоточен около всички онези проблемни гнезда, 
свързани с филмирането на литературна творба, при което отрицатели-
те на филма го критикуват, защото е отишъл твърде далеч от литератур-
ната първооснова и не разпознават в него /собствените си читателски 
представи за/ романа на Хмелевска. Този тип коментари се отличават 
предимно със своя емоционален, а не аналитичен характер. Защитни-
ците на филма излагат аргументи по отношение на промените в сцена-
рия, актьорската игра, цялостната реализация, операторската работа, 
музикалното оформление, както и по двете версии, налични в мрежа-
та – режисьорската и съкратената телевизионна, с вещина и разбиране 
за спецификата на киноизкуството, на която биха завидели много жур-
налисти, списващи културните страници на българските ежедневници.

Не по-малко любопитен материал за проучвания с естетическа, 
културологична, социологическа насоченост дават и коментарите на 
читателите в сайтовете, където са публикувани романите (посочвам в 
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библиографията електронния адрес на един от тях (loveread.ec), като те 
се отличават с добро познаване на творчеството на отделните авторки.

* * *
Философията, замисълът, целта и задачите, които режисьорът си 

поставя, както и деликатният баланс между диктата на жанра и пазар-
ната реализация, от една страна, но и естетическата стойност, от дру-
га, предопределят трите основни стратегии в екранизацията на руските 
женски детективи в рамките на спецификата на превода от езика на ли-
тературата на езика на сериала: относително плътно следваща литера-
турния текст екранизация, „по мотиви от“ или, по-рядко, цялостно пре-
написване.

Независимо от тези същностни различия на „прочита“ обаче, спе-
цифичното при телевизионните сериали на женските детективски рома-
ни е, че литературното и филмовото производство взаимно се реклами-
рат и подпомагат, допълват и предполагат продължения, експлоатирай-
ки и взаимно поддържайки интереса на читателската/зрителската ауди-
тория към жанра „женски детектив“, като заедно с това го актуализират 
чрез похвати като ирония, пародия, сатира, гротеска, за да представят 
ненатрапчиво или да провокират размисли за съвременния на читателя/
зрителя свят след последната страница на романа / последния кадър на 
сериала.
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ЕЛЕКТРОННИТЕ ВИДЕОИГРИ –  
ДА ЗАВЛАДЕЕШ СВЕТА, ИГРАЕЙКИ

Радостина Ташева

THE ELECTRONIC VIDEO GAMES –  
CONQUER THE WORLD BY PLAYING 

Radostina Tasheva

Abstract: We are living in a world where the youngest generations grow while 
adapting to the constant environment changes and the children skills for learning 
are quickly evolving to face these changes. One of the possible ways to adapt to the 
changes is through gamification. It’s a process used in many different areas that 
aims to make the difficult and boring tasks easier and fun. One of these areas is the 
educational field in which gameplay can make language learning easier and more 
interesting for the children. In this paper, we will look at different games which can 
help the children living in an environment that requires learning more than one 
language or children bilinguals. Electronic games are a kind of „conquistadors“ of 
the imagination of young people, and instead of distracting their senses, video im-
ages turn gamers into ambitious characters in the world of knowledge.

Keywords: digitalization; gamification; video image, education; learning; bilinguals

Живеем във време, пренаселено с образи. Накъдето и да се обър-
нем, ни преследват видеоизображения – статични или анимирани -, чи-
ято цел е да изпращат определени сигнали върху нагласите, въображе-
нието и познанието ни и да влияят на обществото. Това са образите на 
звезди, актьори, музиканти, инфлуенсъри, литературни герои, киноге-
рои и герои от сериали, комикси или видеоигри. Всички те се преливат 
едни с други и успелите, наложените на пазара образи, които публиката 
харесва и обича, преминават през всички медийни канали, за да стигнат 
до съзнанието ни и да заживеят нов живот.

Дотолкова сме объркани от образите, които виждаме, че често гу-
бим представа дали те са истински или въображаеми. Наистина, за едно 
малко дете Батман и Супермен биха били също толкова истински, кол-
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кото и семейството му, приятелите му. Децата обичат да влизат в роли. 
Парадоксът обаче е, че дори възрастните, които би трябвало да правят 
разлика между реално и въображаемо, също се поддават на тази илюзор-
ност и започват да пренасят измислени образи в собствения си живот. 
Реалност и игра се размиват и прехождат една в друга днес повече от 
всякога. А въображаемите образи се превръщат в бизнес за милиони. 

Хиляди хора се поддават на изкушението да купуват всякакви вещи 
с единствената цел да се докоснат до своите идоли. Търговията с костю-
ми на супер герои или дребни сувенири, които носят името или марката 
на техния любимец, дори и използвани дрехи и предмети от нашумели 
съвременни звезди, процъфтява и се превръща в изключително доходо-
носен бизнес. Всички искаме приличаме на известните и приемаме, че за 
да влезем в кожата им, трябва да мислим като тях, да говорим като тях, да 
притежаваме нещата им, за да се доближим максимално до техния образ.

Новите образи в телевизията и видеоигрите са създадени, за да ни 
примамват, те разчитат на огледалния образ, който ни изглежда като 
действителен, но всъщност не можем да разберем дали отговаря на ре-
алността или не. Манипулативният характер на образите и създаването 
на изкривена реалност изцяло моделира съвременната действителност. 
Вярваме, че само защото нещо се случва на малкия екран (някога теле-
визионния, а днес – интернет), то със сигурност е достоверно, и прос-
то изключваме възможността да е другояче. „Събитията нямат повече 
значение: не защото са незначителни сами по себе си, а защото са били 
предхождани от модели, с които техният собствен процес може само да 
съвпадне.“ (Baudrillard 1994: 29-34)

Реалността, в която сме „бомбардирани“ от образите на известните 
само ни изглежда „реална“. (Dobreva 2011: 7-11)Това, което смятаме за 
действителност се конструира от опита ни, нашите представи и сетива-
та ни, както и от нашите опосредствани познания за реалността, които 
придобиваме чрез комуникацията с други хора и съобщенията и посла-
нията, които получаваме от медиите – книги, списания, вестници, теле-
визия, интернет, видеоигри и др. В този смисъл би могло да се каже, че 
създаваме една нова огледална реалност, населена от образите на извест-
ните, която всъщност не съществува. Ние обаче сме толкова примамени 
от перфектния образ на тази нова реалност, че предпочитаме да вярваме 
в нея и да отричаме тази, в която действително живеем и по този начин 
я превръщаме в истинска.

Подобен смисъл за огледална реалност влага и френският социолог 
Жан Бодрийар в понятието „симулакрум“: той „не е това, което се отнася 
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към истината, това е истина, отнасяща се към несъществуващото. Симу-
лакрумът е истина.“ (Baudrillard 1988:166-184). Преди няколко десетиле-
тия понятието „симулакрум“ е описвало репрезентацията на друга реп-
резентация – например копието на дадена картина – тоест той е своеоб-
разно изображение на изображението. По-късно значението му се нато-
варва с негативен смисъл – понятието започва да означава изображение, 
което е лишено от същността и качествата на оригинала. „Самият симу-
лакрум не е отражение на реалността, а е самостоен образ-свят, който е 
изцяло способен да замени реалния свят.“ (Borisova 2014: 123) Образът 
(image) преминава през различни фази на отразяването, изопачаването 
или маскирането на несъществуващия реален свят. В класика се превръ-
ща примерът на Бодрийяр с платното на Анди Уорхол: цветови портрет 
на Мерилин Монро. Симулакрумът подменя другия свят и идентично-
стите, назовавайки техните отсъствия. В нашия случай въпросът е до-
колко схващаме именно като симулакруми героите от видеоигрите, кои-
то изобразяват въображаем свят, симулирана реалност. Още повече, че 
много от видеогероите са вече )или впоследствие) артикулирани в друго 
визуално пространство: кино (игрално или анимационно), комикси, в 
илюстрации на книги и т.н. И каква е степента, характерът, прагматиката 
на тази, вторично симулирана реалност – в този смисъл, предполага се, 
че първично симулираната е да кажем филмиране на популярен литера-
турен или комиксов сюжет( комиксите за Лара Крофт, филмът с Андже-
лина Джоли за Лара Крофт и… видеоигрите с Лара Крофт).

Всъщност симулираната реалност често изглежда по-истинска и 
поражда по-голямо доверие от това, което приемаме за действително 
чрез сетивата си. Например в съвременното общество е по-вероятно чо-
век да повярва на информация, публикувана в интернет, отколкото на 
информация, дадена от първо лице. По подобен начин стои и ситуаци-
ята в обучението на децата – видеоигрите до такава степен са влезли в 
ежедневието ни, че са се превърнали в начин на живот и нова реалност, 
която е предпочитана пред училището и стандартните уроци, а и пораж-
да по-голямо доверие чрез силата на познатите образи. В този смисъл 
интернет-играта се превръща и все по-активно ще се налага като инфор-
мационен, образователен и възпитателен авторитет. Освен кинообразът 
и телевизионният образ, в борбата за внимание на публиката на преден 
план вече излиза електронният компютърен образ. Телевизията губи по-
степенно своето влияние върху най-малките и подрастващите. Киното 
(в класическата му кинотеатрална рецепция) се превръща в рядко удо-
волствие и малък празник за по-възрастните. За младите зрители обаче, 
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вече дори телевизионното кино е анахронизъм, защото филмовите то-
ренти бълват неограничени възможности за общуване с деветата муза. 

За разлика от телевизията, която се разграничава от въображаемо-
то, тъй като електронната Шехерезада удома открай време погрешно се 
приема за отразяване на действителността, киното може да бъде прието 
като „последният мит на нашето съвремие“, в който главни действащи 
лица са звездите от големия екран, идолите, които публиката боготвори. 
(Baudrillard 1994: 29-34) Компютърният видеоигрален образ обаче при-
ковава вниманието на малки и големи със своите несъмнени предимства. 
Той предлага всякакви видове медийни образи, както и безкраен поток 
от информация и забавление, събрани в едно единствено устройство.

Една от успешните мултифункционални форми, които компю-
търният образ може да ни предложи, са именно видеоигрите – един 
различен начин за потапяне и преживяване на историята, която ни за-
пленява. При това – запленява ни интерактивно, защото помпи само-
чувствието ни с вдъхновение и смелост, с увереност, че сме някъде там, 
в екрана, реално участваме в и променяме игралния сюжет, във фик-
цията и екшъна сме в реално време и пространство. Във видеоиграта 
актът на идентификация и емпатия е най-пълен и съвършен. Играейки 
видеоигра, ти си господарят на света. Образите вече не са далечни, ние 
не сме само странични наблюдатели на истории. Играейки, не само ми-
словно влизаме в образа на героя, но дори имаме възможност да участ-
ваме в случващото се, изживявайки го в пълния му смисъл. Това не 
е пасивна емпатия, съпреживяване и катарзис, а участие. И, въпреки, 
че често сме толкова погълнати от играта и можем да прекараме нео-
пределен период от време, без да отделяме поглед от екрана, да забра-
вим останалите си ангажименти, играейки, ние научаваме нови неща и 
придобиваме умения, които могат да ни помогнат и в реалния живот. 
Критиците на видеоигрите не биха се съгласили с това, че в играенето 
се придобиват нови знания, тъй като приемат, че игрите единствено 
развличат и обемат свободното време. Но същата провокация би могла 
да бъде отправена и към четенето на развлекателни книги. Читателят, 
също както и играещият, научава нещо ново за себе си в процеса на за-
бавление и едновременно с това, той се обучава. (Eco 1992) Точно като 
литературните образи, образите от видеоигрите ни помагат да научим 
нещо ново за себе си дори и когато имаме за цел само да се развличаме с 
тях. Но освен за развлечение и забавление, игрите и игровите елементи, 
могат да бъдат използвани изцяло за образователни цели и за улесня-
ване на всекидневните задачи.
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Една от теориите, които разчитат на използването на елементи от 
играта в извършването на ежедневните дейности, е „теорията за игро-
визацията“. (Miltenoff 2015: 155) Най-общо понятието за игровизация 
може да бъде определено като използването на елементи от игра (напри-
мер точки, медали, класации, статистика, история на постиженията и 
др.) в различни активности. Идеята е да се разнообрази изпълнението 
на ежедневните задачи чрез превръщането им в забавни и положителни 
преживявания. Това се постига чрез прилагането на механиката на иг-
рата и игровото мислене към решаването на проблеми, съществуващи в 
реалния свят и ангажирането на все повече хора към разрешаването им. 

Игровите механики са определен набор от правила: преминаването 
на нива, печеленето на медали, отчитането на резултати и др., използ-
вани в процеса на играене. Само правилата обаче не са достатъчни, за 
да ангажират вниманието на участниците, а те по-скоро представляват 
основата, върху която се изгражда игровизацията чрез ангажиране, ре-
шаване на проблеми, визуализация на персонажите. Игровото мисле-
не представлява използването на игри и подходи, подобни на игра, за 
решаване на проблеми и създаване на по-добри преживявания. Важно 
значение има и естетикатата на играта, тъй като тя оказва влияние върху 
емоционалното състояние на участниците, въздейства върху възприяти-
ята им. Други важни свойства на игровизацията са създаването на моти-
вация за извършване на незабавно действие и желание за придобиване 
на нови знания. (Stoqnova 2018: 32-33)

Известно е, че играта е от изключително значение за всеки човек, 
тя е първата форма на култура (Huizinga 2000) и чрез нея научаваме ос-
новни правила и ценности, които ще ни служат до края на живота. Въ-
преки, че не сме свикнали да възприемаме играта като сериозна и важна 
дейност, тя ни помага да придобием опит в социалното общуване и с нея 
започва първото ни обучение, водещо към света на възрастните. Всъщ-
ност играта може да бъде разгледана като част от всяка човешка дейност 
и затова, притежава положителен ефект върху особено важни и сериоз-
ни занимания като ученето например. Затова и голяма част от съвремен-
ните методи за обучение включват игрови елементи, а в последно време 
голяма популярност набират и игрите, създадени изцяло с обучителна 
цел под формата на компютърни видеоигри или мобилни апликации.

С появата на смартфоните и налагането им на пазара през послед-
ното десетилетие се появиха многобройни приложения, които освен 
забавление, предлагат и помощ в изпълнението на ежедневните задачи 
на хората. В днешно време всеки съвременен човек притежава смарт-
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фон, таблет и айпад. Тези устройства замениха настолните компютри 
и лаптопите, тъй като са много по-удобни за употреба и могат да бъ-
дат използвани навсякъде и по всяко време. Това обуславя и появата на 
разнообразни приложения (апликации) за тези устройства. Много по-
лезни са образователно-насочените приложения под формата на игри и 
забавни задачи, които дават възможност за изучаването на чужд език, 
съобразявайки се с нивото на знания на учащия. По-долу ще разгледаме 
няколко такива приложения, които биха могли да бъдат изключително 
полезни за деца билингви, изпитващи трудности за общуване на втория 
език. (Необходимо е да се прави разлика между майчин и роден език – за 
деца, родени и интегрирани в чуждоезикова среда обикновено езикът 
на средата е родният, а майчиният трябва да се изучава и усъвършен-
ства опосредствано.) Известно е, че, границите на моя език са граници 
на моя свят, по думите на Витгенщайн, следователно възприемането и 
усвояването на нов език те превръща в завоевател на новия свят. Колко 
по-занимателно, приятно и лесно е, това завладяване да бъде осъзнато 
като игрови принцип.

Основният проблем при обучението на билингвите е, че те не вла-
деят достатъчно добре родния или майчиния език и по тази причина 
срещат големи трудности в процеса на обучение, а често и изостават от 
връстниците си. Един от начините за по-добро и бързо овладяване на 
езиците от деца билингви е използването на междупредметни връзки, 
както и игровите форми в обучението, тъй като те влияят положително 
на мотивацията за учене, превръщат го в интересна и креативна дейност 
и развиват интелектуалните способности. Тези връзки създават естест-
вена и благоприятна база за речева практика, а за децата-билингви това 
е особено важно за включването им в учебно-възпитателния процес. Уп-
ражнения от типа на гледане на образователни видеоклипове, четене с 
разбиране, слушане с разбиране и участие в диалози може да бъде от го-
ляма помощ за създаването на речеви умения у децата-билингви. Имен-
но такива уроци са включени в посочените образователни приложения 
игри – всички те включват изображения под формата на картинки или 
видеа на думите от преподавания материал и по този начин улесняват 
възприемането на новия материал. Тези упражнения могат да бъдат 
включени под формата на игра чрез различни обучителни приложения, 
достъпни на смартфоните на децата и учителя, или да бъдат използвани 
като домашна самоподготовка. Ще разгледаме следните интересни мо-
билни апликации, създадени с тази цел:
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1. Flash Academy

Това е приложение за смартфон, създадено с цел изучаването на 
чужд език. След изтеглянето му от Google Play Store или App Store (освен 
да изтегли приложението на смартфон, потребителят може и да отвори 
уебсайта на Flash Academy в уеб браузър), трябва да бъде избран основ-
ният език, който учащият владее и на който ще бъде проведено обуче-
нието. След избора на език и създаването на профил в апликацията, 
учащият може да започне с първия си урок за получаване на основни 
знания за думи и фрази на чуждия език, свързани с думи от категория 
храни и напитки, а впоследствие отключва и следващите уроци, кои-
то включват други категории като близки и роднини и други. Уроците 
са разпределени на принципа на електронните игри – всеки започва от 
ниво начинаещи, а впоследствие трябва да премине през средно ниво, 
напреднали и след завършването на всички уроци, попада в категория 
дипломиране. Както и в електронните игри, учащият започва с 0 точки 
опит (XP), които се увеличават след решаването на определените зада-
чи, включени в уроците за деня или изиграването на игра на думи. Flash 
Academy, както и почти всяко друго подобно приложение, има игрови 
магазин, в който могат да бъдат закупени различни виртуални „благи-
ни“, например допълнителни уроци, игри или абонамент, който дава 
достъп до по-голяма база от езици, уроци и други специфични функ-
ционалности, полезни за ученика. 

В първия урок новите думи са въведени визуално – например дума-
та чай е изписана на двата езика до картинка с нарисувана чаша с напит-
ка, на която е закачено пакетче чай. Под картинката има бутони аудио и 
видео, които дават възможност за слушане на произношението на дума-
та на изучавания език, както и кратко клипче с носител на езика, който 
произнася думата. След въвеждането на думата, следва затвърждаване 
на разбирането ѝ чрез избиране на правилен превод за думата чай от 
няколко възможности. По подобен начин се въвеждат и други основни 
за урока думи като добър, лош, сладко, хляб. После се дава възможност на 
учащия да изпише буква по буква думите и дори да ги включи в кратки 
изречения. В края на урока се прави мини тест, състоящ се от няколко 
изречения, които ученикът има възможност да чуе чрез аудио бутон до 
всяко изречение. Изреченията в диалога са съставени от вече научените 
нови думи. Задачата на ученика е да определи дали изписаното твърде-
ние за основната тема на разговора е вярно или невярно. След приключ-
ването на урока, се появява краен екран със статистиката за проведения 
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урок – процентите правилни отговори, достигнати от ученика, както и 
спечелените точки опит.

Приложението предлага и форма за учене с акцент на забавление-
то – има отделна секция в менюто за игра на думи, в която могат да се на-
учават нови думи под формата на игра. Някои от тях са избор на правил-
на дума от няколко възможности, свързване на разделени думи, избор 
на думата на познавания език, както и нейния еквивалент от изучавания 
език, произнасяне на дума буква по буква и др. Интересното в играта на 
думи е, че всички задачи трябва да се извършат възможно най-бързо, за 
да се спечелят повече точки. Всеки учащ има свой профил, в който може 
да следи напредъка си за получени точки опит, завършени уроци, науче-
ни думи и дори изиграни игри в своя бележник за оценяване. С преми-
наването на всеки урок, ученикът има възможност да отключи следващи 
категории за изучаване на думи и изрази като ваканция и пътуване, па-
заруване, работа и училище, природа и общество и др. 

Други възможности, които приложението предлага, представляват 
сканирането на непознати думи, както и сканирането на определен пред-
мет и превода му на избрания език за учене. Сканирането на непознати 
думи, например, не може да бъде използвано в безплатната версия на иг-
рата и трябва да бъде закупен абонамент „Премиум“, за да бъде достъпно 
за ползвателя. Тази функционалност, както и възможността за сканира-
не на предмет са изключително интересно направени – самото прило-
жение иска достъп към камерата на смартфона, за да може да сканира 
обекта, а след това използва база въведени данни, за да разчете образа на 
предмета или изписаната дума и да ги преведе на съответния език. 

2. Duolingo

Приложението Duolingo е на същия принцип като Flash Academy, 
но с малко по-различна подредба и дизайн. Уроците са подредени на 
принципа на игрите като Candy Crush, в които нивата се визуализират 
под формата на карта с различни спирки и всяко следващо ниво се от-
ключва след преминаване на настоящото. Едно своеобразно визуално 
пътешествие в света (разбирай географската карта) на езика. При изби-
рането на чужд език, трябва да се посочи причината, поради която ис-
каме да го научим – култура, пътуване, кариера, гимнастика за мозъка, 
училище и други. Преди започването на курса, учащият трябва да отбе-
лежи дали избраният език е напълно нов и непознат за него или вече 
има някакъв опит – при отбелязване на предишно изучаване на езика, 
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учащият попълва кратък тест за определяне на нивото. Началният урок 
и упражненията в него са подобни на упражненията във Flash Academy – 
упражнения за гледане, слушане и отбелязване на дадена дума, подреж-
дане на думи в изречения, избиране на двойки думи и др.

И в Duolingo учащият има свой профил и за всяка изпълнена за-
дача печели точки чрез различни предмети/ аналози на вълшебните 
предмети-награди или т.нар. благини във видеоигрите за забавление – 
получава коронки при преминаване към по-високо ниво на езиковите 
умения, диаманти, които може да използва в магазина на приложението 
и пламъчета за повишаване на времето на дневния урок и поставяне на 
по-високи цели. Освен това всеки учащ има свой профил, с който може 
да се сприятелява с другите потребители на Duolingo. Тези игрови еле-
менти, добавени към процеса на обучение, влияят пряко върху мотива-
цията на учещия и, печелейки награди под формата на видеообрази за 
достигнатите постижения, той е стимулиран да продължава напред, за 
да печели нови виртуални благини. 

И в Duolingo може да бъде закупена с реални пари премиум верси-
ята на приложението, която включва повече уроци, възможност за из-
тегляне на уроци и упражнения, които да бъдат направени без постоянна 
нужда от интернет връзка. В този тип образователни игри, забавлението 
под формата на игрови елементи се използва основно като стимулиране 
на учащия да се върне в играта, да завърши урока, да спечели награда 
със символично значение и нямат комерсиален характер. В повечето ко-
мерсиални игри, които не са с образователна насоченост, тези елементи 
и видеообрази имат по-скоро за цел да „зарибят“ потребителя да играе 
още и още, за да занули виртуалните благини, които има и да направи 
покупка с реални пари. Например ако потребителят иска да подобри об-
раза на героя си и да има най-новия, красив и функционален костюм, 
оръжие или друг необходим за играта предмет, но няма достатъчно на-
личност на виртуална валута (например диаманти), то той може да купи 
виртуалните диаманти срещу реални пари, а с получените диаманти да 
вземе костюма, който харесва. По този начин видеообразът се използва 
за акумулиране на приходи от играта. Друго интересно функционално 
предимство на приложението е възможността да се слушат кратки тек-
стове на изучавания език. Тази функционалност е отделена в меню Под-
каст (това е асинхронно предаване, излъчвано в Интернет, подкастовете 
представляват аудио- или видео файлове, достъпни за автоматично сва-
ляне от Интернет. Потребителите имат избор да ги слушат (или гледат за 
видео) на компютър или на плейър (MP3 player). Това позволява подкас-
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тите да се слушат по всяко време и допринася за все по-набиращата им 
популярност) и след като потребителят влезе в менюто, той автоматично 
се пренасочва към уеб страница с различни аудио файлове, озаглавени 
спрямо темата на аудио файла.

3. Learn&Play
Приложението Learn&Play не е толкова интерактивно колкото раз-

гледаните Flash Academy и Duolingo и не е толкова лесно за използване 
колкото тях. Отново се започва с избор на език, а впоследствие се визу-
ализират различните теми и уроци за съответния език – запознаване с 
основни думи и поздрави, напитки, числата от 1 до 10, основни въпро-
си и отговори и др. Новите думи отново се въвеждат чрез картинки и 
слушане на произношението на думата от носител на езика. След всеки 
завършен урок има тест за затвърждаване на знанията и игра за печалба 
на точки опит. Учащият може да следи напредъка си в меню Прогрес на 
потребителя и да печели различни медали (златен, сребърен, бронзов, 
железен) за направените постижения като има дори статистика на игри-
те, научените нови думи, най-добрите постижения досега. 

И в това приложение, създателите са се опитали да визуализират 
уроците чрез образи, но за разлика от останалите разгледани приложе-
ния, тук са заложили на реални снимки на хора, което прави цялостния 
облик на апликацията да напомня на учебник. Игровите елементи, из-
ползвани в него, са доста по-малко в сравенение с другите приложения 
и с изключение на нарисуваните медали, нищо друго от статистиката на 
потребителя не е визуализирано. Липсата на акцент върху образа пра-
ви впечатление и цялостният облик на приложението изглежда остарял 
спрямо останалите разгледани образователни игри. Трябва да се отбеле-
жи, че това е единствената апликация от четирите разгледани, в която 
няма възможност за закупуване на допълнителни екстри или премина-
ване към премиум акаунт, което означава че най-вероятно приложение-
то е направено, за да печели от реклами и след като веднъж е завършено, 
повече не се обновява, тъй като не се очаква да носи ежедневни приходи 
и не си заслужава да се влагат време и ресурси в поддръжката му.

4. Mondly kids

Както подсказва името на апликацията, приложението е насоче-
но към изучаване на чужд език от по-малки деца и избраният визуален 
дизайн напомня на картинки от анимационен филм. Например нарису-
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ваното животинче, използвано като лого на играта, много напомня на 
модерен вариант на главните герои от анимационното филмче от 90те 
Чип и Дейл: Спасителен отряд.

Първият екран, който се визуализира при отварянето на приложе-
нието, е карта на градче, на която като места са отбелязани различните 
категории уроци спрямо местоположението на картата – например кате-
горията Природа е поместена сред дървета в нарисувана гора, категори-
ята Свободно време е близо до басейн, а Спортните игри са в тенис корт. 
Чрез използваните нарисувани обекти на картата, за децата е по-лесно да 
свържат темата на урока с образите на интересни и забавни места, които 
познават от ежедневието си и по този начин по-лесно биха възприели 
предвидения за изучаване нов материал в урока. И тук учащият трябва 
да избере основен език, на който да се проведе обучението и език, който 
иска да научи като може да избира между две нива на знания – детска 
градина и училище.

Както и в останалите приложения, тук новите думи се въвеждат с 
картинка. Картинките изобразяват думата, която назовава изучавания 
обект – в урока за животни например се въвеждат основни животни като 
кон, куче, мишка, котка, думите за които се слушат на основния език и 
на изучавания език, а същевременно учащият трябва да премести изпи-
саната дума под картинката за даденото животно. По този начин обра-
зите на животните се комбинират със слушане на изговарянето на всяко 
наименование и едновременно с това гледането на правилното му изпис-
ване. И в това приложение има меню Статистика, в което се визуали-
зира напредъкът за деня и за седмицата, както и спечелените точки опит 
и ниво. Интересното в това приложение е неговият дизайн – направено е 
да изглежда почти идентично на игра с помощта на анимирани картинки 
и със сигурност ще се хареса много дори и от най-малките деца.

В заключение, можем да обобщим, че и четирите разгледани игро-
ви приложения имат за цел изучаването на втори език, но всяко от тях 
притежава и забавен игрови елемент, който да направи уроците по-лес-
ни и приятни за научаване. В зависимост от възрастта на учащия може 
да бъде избрано най-подходящото от тях – например за по-малките е 
най-подходящо Mondly kids, a за най-големите – Learn&Play. Всички при-
ложения акцентират на теми, които могат да бъдат използвани в разго-
ворната реч като смесват упражнения за четене, писане, гледане и слу-
шане с разбиране, наблюдателност и мултитаскинг и са изключително 
подходящи за деца билингви, които трябва да усъвършенстват най-вече 
речевите си езикови познания. Освен това, тези приложения могат да 
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бъдат използвани както самостоятелно, така и групово и могат да бъдат 
в полза и на учителите, имащи затруднения при обучението на двуезич-
ни деца.

Успехът на подобни, наглед елементарни като визуални внушения 
приложения в помощ на ученето на чужд език, намеква за това, че не 
е далеч времето, когато и добре познатите ни Батман, Супермен, Уон-
дър-уоман, Тор, Пазителите на галактиката, Отмъстителите, Лара Крофт 
и другите супергерои (отдавна напуснали страниците на комиксите и 
са заживели нов живот, участвайки в нови поредици филми, сериали 
и видеоигри) биха се включи и в полза на образователно-хуманитарни 
каузи като тази, свързана с ученето. Някои от техните образи вече са 
използвани за създаването на обучителни видеоигри или просто виде-
оигри за забавление, други тепърва ще бъдат включени в нови проекти. 
Любителите на видеозабавленията и видеообученията нарастват с всеки 
изминал ден и времето, което играещите прекарват в игри се увелича-
ва непрестанно без значение от пола, възрастта и националността им. 
Видеоигрите завладяват всички и всеки по цялото земно кълбо, защото 
помагат на участниците в тях да придобият нови умения, знания и опит, 
докато се забавляват. Затова и е изключително важно игрите и игровите 
елементи да бъдат използвани като начин за разнообразяване на еже-
дневните дейности на децата. Те несъмнено могат да направят скучните 
задачи като изучаването на език по-интересни и да ги превърнат в за-
бавни предизвикателства, които да ангажират вниманието им и да им 
помогнат да „завладеят“ света играейки.
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КОД(ЕКС) ЗА ВЛИЯНИЕ.  
ИНФЛУЕНСЪР И ПОТРЕБИТЕЛ. ВИЗИИ.

Деница Люцканова

IMPACT CODE(EX).  
INFLUENCER AND USER. VISIONS.

Denitsa Lyutskanova

Abstract: The article deals with the phenomenon of influencer. The etymology of 
the term is traced. A brief analysis is made of impact that this type of practice has 
over online audiences. Business-consumer relationships are tracked when a con-
necting element between the two is a popular personality. 

Keywords: audiences, business, influencer, social networks

Статията разглежда феномена инфлуенсър. Проследява се етимо-
логията на термина. Направен е кратък анализ на влиянието, което се 
постига чрез този вид практика над онлайн аудиторията. Проследени са 
взаимовръзките между бизнеса и потребителите, тогава когато свърз-
ващ елемент между двете страни е популярна личност. 

Когато се говори за маркетинг стратегии и маркетинг въобще, не-
минуемо възниква въпросът за нуждите на масовия потребител. Обхва-
тът на индустрията умело и основно насочва рекламните си ресурси към 
желанието на клиента, което неминуемо се превръща в главна концеп-
ция за утвърждаване на продажби. Именно продажбите и по-точно уве-
личаването на броя им са преимущественият таргет на бизнеса. Стра-
тегиите по линия на завладяване на потребителския вкус са редица, но 
основни резултати се постигат чрез убеждаване, налагане на мнение, ма-
нипулация и т.н. Не би било грешка процесът на взаимодействие между, 
от една страна, големите компании и, от друга – пазара, да бъде наречен 
„диалог“, тъй като обменът на средства ясно дава резултатност – финан-
сово облагодетелстване за едните и стремеж към стил, красота, съвър-
шенство, по-добър лайфстайл за другите.  



190

Онлайн пространството, блоговете, подкастингите, социалните ме-
дии и социалните информационни мрежи, съдържат огромен потенциал 
за генерирането на публичност и за разпространението на ценности и 
образци, свързани с дейността, предимствата и изключителните пред-
ложения за продажба или развлечение както на корпорациите, така и на 
отделните личности. Напоследък се наблюдава – и то с основание – за-
силващ се интерес към услугата ORM (Online Reputation Management) – 
управление на онлайн репутацията. Тази дейност се изразява в т.нар. 
оптимизиране или още – създаване и обновяване в мрежата на съдър-
жание, което разкрива предимствата и новостите, добрите практики и 
качества на организации и физически лица. Целта на тази оптимизация е 
чрез попадане в класациите на търсещите интернет машини да се засили 
популярността, да се предизвика интерес към фирмата, марката, името и 
т.н. Това е не само форма за контролиране на интернетското съдържание 
за личността или организацията по белега на неговото класиране в елек-
тронните търсачки, но също така и дисциплиниращ метод за самообно-
вяване, за развитие и надграждане на стратегии, концепции и фирмени 
политики от страна на самите фирми и лица (Stoykov 2012). 

В съвремието, където битуваме, бягството от масмедийния фактор 
се определя като неуспешно и ненужно. Модерният начин на живот сам 
по себе си налага необходимостта от информираност във всички аспекти 
на социалния живот. Това има своята положителна страна. Разнообраз-
ният поток от послания, гравитиращи навсякъде около нас, са начин да 
се приобщим един към друг, да се обединим като осъзнато и мислещо 
общество. А в цялото това пространство на заобикалящия ни свят да 
съумеем да опознаем самия себе си е личен успех. Водени от интересите 
си, хората откриват своето място, своята зона на комфорт там, където 
се чувстват добре. С течение на времето, модата за усъвършенстване в 
личен, професионален или социален план набира все по-силна скорост. 
Приоритет е успешната реализация, независимо от целевата ѝ област. 
Част от качеството на търсения стандарт се състои в това да постигнем 
успех на работа, да имаме достойни приятели, да изглеждаме по-добре, 
да възпитаваме правилно децата си, да се храним здравословно, да посе-
щаваме нови екзотични и не толкова екзотични места. Отрицателният 
аспект при тези обстоятелства е материалната зависимост, обвързана с 
достигането му. Като главен минус се отчита именно това. 

Един от най-отличителните и забележими белези на съвременното 
общество в XXI век убедително е консуматорската страст. Хората все по-
често стават носители на потребителската „зараза“ и я пренасят както в 
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сферата на публичното, така и в сферата на личното си пространство. 
Глобализацията на обществата се обуславя главно от стремежа за приоб-
щаване и припознаване с дадени модели на подражание.

Подходът за диктуване на „модата“ на поведение на всяка отделна 
личност борави с широк арсенал от атрибути, но безспорно най-силен 
проводник сред всички останали са медиите и в частност социалните 
мрежи като Facebook, Instagram, Twitter. За влиянието над аудиторията, 
които тези онлайн системи оказват, е написано много и фактът от ефекта 
им е безспорен. Безспорен като влияние сред публиката е и феноменът 
инфлуенсър. 

Думата идва през старофренската influence, която всъщност е тер-
мин от астрологията със значение на „строене на небесна мощ от звезди-
те в определена позиция, която влияе върху характера и съдбата на хо-
рата, като наставката –er означава „лице, свързано с“. Както много други 
термини в модерната терминология, самата дума е много по-стара – тя 
навлиза в английския език през 1664 година чрез творбата на английския 
философ Хенри Мор A Modest Enquiry into the Mystery of Iniquity („Скром-
но разследване на мистерията на несправедливостта“), където авторът 
пише: „Главата и източникът на влияние (influencer) на цялата църква“ 
(evs-translations.com 2018). 

Разпознаваемостта на схващането на популярно равнище е свър-
зана с една от най-смъртоносните пандемии на ХХ век по време на Пър-
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вата световна война инфлуенца – бързо разпространяващо се болестно 
влияние върху огромен брой хора. В този смисъл е показателна близост-
та между медийното съобщение и болестотворния вирус. Неслучайна е 
употребата на термина viral – вирус. 

В речника на „Кеймбридж“ думата (понятието) инфлуенсър е оп-
исана по следния начин: Someone who affects or changes the way that other 
people behave, for example through their use of social media (Някой, който 
влияе на начина, по който се държат останалите хора, или го променя, 
например чрез социалните медии) (dictionary.cambridge.org 2019). 

Обхватът на инфлуенсърските практики е мащабен и включва множе-
ство области на заобикалящия ни свят. Списание „Форбс“ прави класация 
на топ инфлуенсърите в интернет пространството за 2017 г. Категориите са 
12 на брой, като сферите от живота на изследване са следните: домашни лю-
бимци; родители; мода; забавление; пътешествия; геймъри; фитнес; красота; 
дом; храна; технологии и бизнес; деца (forbes.com 2017). Развитието на този 
вид дейност е толкова обширно, че опитът за минимизиране чрез обобща-
ване на дадени обекти в територията на тези практики се оказва трудно дос-
тижима цел. Фактът, че броят е толкова голям, е маркер за това колко голяма 
е аудиторията, заинтригувана да вложи средства – емоционални и матери-
ални, в конкретни продукти, промотирани от любим персонаж.

Хората имат множество опосредствани познания за реалността. 
Тези познания се получават чрез съобщенията на други хора в между-
личностната комуникация във всекидневието и груповото общуване 
чрез определен дискурс, а в още по-голяма степен чрез съобщения от 
медиите – книги, списания, вестници, телевизия, интернет, кино, фо-
тография и т.н. Реалността не се отразява, а се конструира: версиите за 
света се създават изкуствено, фабрикуват се в процеса на непосредстве-
ното взаимодействие със света и под въздействието на комуникацията с 
други хора и споделения с тях опит. Нещото, което се разглежда като по-
знание, като „истина“ за света, е продукт на социални процеси на обмен 
и обсъждане на сведения между хората в междуличностните, груповите 
и масмедийните им взаимодействия. Съвкупността от тези процеси се 
нарича социално конструиране на реалността. 

Социално конструираната реалност не е нещо монолитно, по-
стоянно, непоколебимо и еднакво за всички. Във връзка с това в спе-
циализираната литература се обособяват три вида социална реалност: 
обективна, символна и субективна (Dobreva 2011: 7-8). До голяма степен 
рекламата и в частност рекламата на основата на определен инфлуенсър 
образ борави със средствата на символната реалност. 

Деница Люцканова



193

Множество символни реалности съществуват благодарение на 
символни средства (различни видове кодове – знакови системи и набори 
от правила). Всички тези реалности са резултат от репрезентации, т. е. 
от представяне на фрагменти от света по някакъв символен начин, чрез 
определена знакова структура – например словесно, чрез рисунка, сним-
ка, план, чертеж, филмова картина и др. Самото кодиране на реалността 
става във всеки конкретен случай от някакъв определен зрителен ъгъл 
и на основата на определени конвенции, например реалистични, симво-
листични, сюрреалистични и пр. Невъзможно е огледално точно възпро-
извеждане в репрезентацията – в нея винаги има и субективен момент, 
и социалноисторическо влияние, и „договореност“ относно начина на 
представяне (Dobreva 2011: 8-9). 

Системата на интернет пространството генерира в себе си съвкуп-
ност от репрезентации, където инфуленсърството се явява техен пред-
мет, основен мотивиращ момент при който е впечатляването на потре-
бителя-обект. Напълно логично и в синхрон с тренда за модернизира-
не на процесите в търговията, възникват и съвсем нови термини като 
понятието WOM marketing (word-of-mouth marketing), известно още и 
като word of mouth advertising. Това е един нов метод за „омайване“ на 
купувачите, който по същество е безплатен за бизнес сектора. Базира се 
на преживяванията на клиентите, споделени в диалози. Маркетингът 
„от уста на уста“ може да бъде насърчаван чрез различни дейности за 
популяризиране, създадени от компаниите, в основата на които е стиму-
лиране на потока на комуникация в ежедневното общуване. Голямо пре-
дизвикателство за брандовете, които имат за цел да прилагат този вид 
WOM маркетинг, е да идентифицират и изберат влиятелни в публично-
то пространство личности, които биха могли да имат силно въздействие 
върху тяхната целева аудитория, като включат дадени продукти в пост-
ове, разпространявайки ги. 

В монографията „Психология на слуха“ авторите Гордън Олпорт и 
Лио Поустмън дефинират явлението слух като „специфично (или злобо-
дневно) твърдение за нещо, предавано обикновено устно от човек на чо-
век, без наличието на някакви сигурни доказателства за него. Винаги при 
всеки слух се загатва, че се съобщава някаква истина“ (Gradev 1995: 166).

Ключов елемент от отношенията между инфлуенсъра и потре-
бителя е доверието. Неговата степен е пропорционална на степента на 
въздействие на първия спрямо втория. Също така споделеният положи-
телен резултат от действието на даден продукт от други хора, техният 
опит с него, мнението им, отразени в потока на комуникация било то във 
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форум, блог или в група за социално споделяне, е критерий за виртуална 
достоверност. 

В представата за визуално усъвършенстване несъмнен и неизме-
нен, но също и насърчителен е кодът за красота. Наситен с човешките 
стремежи към себе си, в повечето случаи се оказва формула за успех. 

Доказано е, че комуникацията с добре изглеждащите хора е много 
по-ефективна и приятна. Красивите хора по-лесно постигат целите си. 
Отношението към тях по правило е по-снизходително и либерално. През 
последните години култът към телесната красота е засилен до неимовер-
ност. Най-положителната му страна е, че той подтиква все повече и пове-
че хора да обръщат внимание на физическото си здраве, да спортуват, да 
се занимават целенасочено с фитнес програми и спа процедури. Не може 
да си представим или почти не може да си представим добрата мода без 
доброто телосложение, перфектния външен вид – без перфектната фи-
зическа кондиция; елегантността – без стройната и безупречна фигура 
(Stoykov 2016).

Красотата е и съотнасяне на субективното към обективното. Тази 
динамика на вкуса – разбира се, схващана на едро – в големи мащаби и 
сериозни исторически масиви точно е схваната и от големия естет, раз-
бирач и познавач Умберто Еко, който в изследването си “История на кра-
сотата“ пише: „…Красотата никога не е била нещо абсолютно и неизмен-
но, а е приемала различен облик според историческата епоха и страната: 
това важи не само за физическата Красота (на мъжа, на жената, на пейза-
жа), но също и за Божията Красота, или за тази на светците или на иде-
ите…“. Днес медиите са най-влиятелния фактор за определяне на това 
кое е красиво и кое грозно, но те съвсем не са единственият арбитър. 
Своя роля имат лидерите на обществено мнение, модните „трендсетъ-
ри“, знаменитостите и, не на последно място, науката, изкуството и тех-
ните представители… Човек изработва своите критерии за красивото и 
прекрасното не само въз основа на прочетените книги, гледаните филми 
и съзерцаваните картини, но и в много голяма степен въз основа на своя 
личен житейски опит, на преживените сюблимни моменти на възхита, 
но и на разочарование. Днес той харесва едно, а утре – друго. Красотата е 
и съотнасяне на субективното към обективното (Stoykov 2016). 

Дали лосионът за тяло ще омекоти кожата ни, дали ухае по начина, 
представен от известната персона, дали ще възпроизведе блясъка по ко-
жата ни като от видеото или снимката към него? На всички тези въпроси 
няма как да бъде даден категоричен отговор, докато лосионът не бъде 
в ръцете ни. Но едно е сигурно, любопитството и най-вече желанието 
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за красота вече са налице и съответно втората част е изпълнена. Пър-
вата, разбира се, се състои в това продуктът да е част от козметични-
те оръжия на любима звезда. В повечето случаи веригата от стъпки е 
идентична във всичките си продуктови вариации: индустрия – рекламна 
политика – инфлуенсър – социални мрежи – потребители в социалните 
мрежи – потребители на пазара – създаване на устойчив тренд и трайно 
утвърждаване на пазара. 

Партньорството на даден бранд с определено лице, чиято задача 
е да промотира съответен продукт, се характеризира с предварителна 
подготовка, съчетаваща редица критерии. Обикновено критериите се 
структурират под обединяващото правило за висок приходен коефици-
ент. Разгледани поотделно, те включват проучване на аудиторията или, 
казано другояче, степен на адаптивност на потребителите спрямо образа 
на дадения инфлуенсър, начин на презентиране на продукта (като под 
продукт се взима предвид не само предметната стойност: храна, облекло, 
козметика, вътрешно обзавеждане и т.н., но и стойността, обвързана с 
вид услуга) – доколко видеото, снимката или другите способи за рекла-
миране са носители на автентичност и доверие, мащаб на обхвата – тук 
е ключовият момент, свързан с профила на инфлуенсъра, неговата доми-
нация и прихващане на публика. 
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