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Предговор 

 
 Историята на медиите е доказала, че отделните медии взаимодействат 

помежду си и по този начин дефинират възможностите си за представяне на 

своите обекти и влиянието си в общата медийна система. Въпреки че новите 
медии не могат лесно да изместят старите, те предпоставят преосмислянето на 

цялата медийна система, повишават комуникативната сложност и 

модифицират отношенията между личната и масмедийната комуникация. В 
съвременния глобализиращ се свят все по-очевидна става нуждата от нов тип 

мислене, ново отношение и поведение, свързани с изследването и с работата с 

текстове.  

 Изследването на динамичните процеси на взаимодействието между 
език, медии и култура и тяхното влияние върху процеса на обучение е предмет 

на настоящия проект. Въз основа на систематичен анализ на медийно 

повлияните трансформации на социалната действителност и обговарянето на 
въпроса за въздействието на новите медии като допълнение на традиционните 

върху промяната в културата на общуване и върху езика се постига основната 

цел в отговор на интересите на младите хора, които се определят от бързото 

развитие и разпространение на новите медии. Водещ при осъществяване на 
изследванията в настоящата колективна монография е интердисциплинарният 

подход, при който културните феномени се анализират и обясняват от гледна 

точка на конкретната дисциплина, като се търсят връзки и пресечни точки. 
Така конструктите език, култура и медии в общо взаимодействие създават 

условия за полифункционалност, които влияят върху естетиката на създаване 

на устни и писмени текстове, както и на различни видове мултимедийни 
презентационни форми, различни от традиционните модели на учене и 

преподаване.  

 Въз основа на различни теоретични и емпирични подходи в широка 

практико-приложна и научна перспектива в три части се представя 
комплексното взаимодействие на езика, медиите, културата и комуникацията. 

Представени са пресечните точки на разглежданата проблематика с 

различните социално-политически и културно-исторически дисциплини като 
медиалогия, социология, политология, езикознание, литературознание и 

история и са анализирани промените в ежедневната комуникация. В рамките 

на чуждоезиковото обучение се предлагат иновативни методи с цел развиване 
на медийна компетентност у обучаваните, за да могат те активно и 

целенасочено да използват и критично да оценяват медийните продукти 

съобразно техните граници и възможности. 

 Настоящата колективна монография по проблематиката на проекта  
„Език, медии, култура във взаимодействие“ съставя том 2 на научната 

поредица „Филологически ракурси”. 

       

От авторите 
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I. Медии – литература. Литературният текст като медия  
(СНЕЖАНА БОЙЧЕВА) 

 

Съвременната наука за литературата е повлияна от присъствието на 
конкурентни културни парадигми, основани на развитието на най-новите 

технологии, което налага изследването на това влияние. В три статии се 

тематизират част от проблемите, свързани с отношението литература – медии: 
литературният текст като най-старата и всеобемаща медия в 

постгутенберговата епоха, съчетаваща фикционални елементи с 

извънлитературни дискурси, например с историческия дискурс в контекста на 

културната памет (Снежана Бойчева, Биляна Павлова), както и 
медиатизирането на литературни текстове, ваимодействието между 

литературен текст и медиатекст в хибридни жанрови форми (Даниела Кирова).  

Художествената литература в жанра на романа е онзи интердискурс, 
който пречупва през призмата на авторовата интенция важните разкази в 

битието на човека – за неговото минало, настояще и бъдеще (история, 

култура), за духа, душата и тялото (психология, антропология), за смисъла, 
волята и познанието (епистемология), за доброто и злото (етика), за красивото 

и грозното (естетика), за индивида и социума (социология, политология). Т.е. 

литературата и по-специално жанрът роман „поема“ в себе си и транспортира 

комуникационния цикъл в неговата цялост и универсалност. Спецификата на 
литературата като медия се открива в нейната авторефлексия – освен че 

представя „фактологията“ на нашето битие в най-широк смисъл 

(екстровертност), тя размишлява върху самата себе си, върху креативния 
процес на възникването си (интровертност). В този смисъл литературният 

текст е медиум на самия себе си .  

Класическата форма, в която се появява литературата – листи между 

две корици (печатна книга), се променя в посока на аудио- и аудиовизуална 
книга – дигитална книга – мултимедийна интерактивна книга. Същевременно 

протича и обратен процес на уподобяване на електронния вариант на книгата 

на традиционния формат на печатното книжно тяло – с два екрана – ляв и 
десен, с прегънка между тях на принципа на кориците, много често 

подвързани в кожа. Тези иновативни белези, съчетани с традиционни елементи 

на оформление на корпусната книга, са предпоставка за друг тип креативност 
и рецептивност, за преосмисляне на литературните послания и внушения в 

съответствие с мисленето на човека в късномодерната епоха. 
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1. Годините разказват. За историческия дискурс в медията литературен 

текст  (Илия Троянов: „Власт и съпротива“. Роман)  
(СНЕЖАНА БОЙЧЕВА) 

 
 Сред базовите определения на наративните структури в прозата 

Йоханес Фогт дава предимство на самоопределението на епическия текст под 

формата на подзаглавие „Роман“: „Решаващо за нашето четене и тълкуване на 
фикционалния текст е на първо място подзаглавието, т.е. декларативното  

видово определение като роман“ (Vogt 2006:17). Авторовото потвърждение на 

жанра роман, което е налице в изследвания текст, очертава както „рамката“, 

така и свободата на фикцията, тъй като според романтическото схващане в 
романа като медия има ВСИЧКО – най-разнообразни форми на изказ – от 

стиха (романизма) през описанието на природни картини и психологически 

състояния (големите разказвачи на ХIX в.) до изброяване на уличните реклами 
и инкорпориране на вестникарски текстове, статистики, готварски рецепти, 

медицински диагнози и т.н. (модерните романи на XX в.). Тази всеобхватност 

на жанра поставя през всички литературни периоди въпроса за съотношението 
и границите между извънтекстова реалност и фикция. В своя ретроспективно 

ориентиран текст Илия Троянов остава верен на всепоглъщащата потенция на 

този литературен вид и съвсем съзнателно разделя историческия наратив за 

тоталитарния и посттоталитарния период в България на три нива, ясно 
разграничени в отделни глави в структурата на повествованието: 

 

1. Документално – чрез цитати от автентични досиета на Държавна 
сигурност (ДС), типографски обозначени като такива източници. 

 

2. Историографско – чрез хроники под надслов „Годините разказват“, 

типографски озаглавени с различни години – от 1944 до 2007. 
 

3. Фикционално – чрез вътрешните монолози на двете основни фигури: 

офицера от ДС Методи и дисидента Константин. 
 

Извън дословно цитираните документи от архивите на ДС, хрониките и 

вътрешните монолози на главните герои представляват смесица от разкази за 
конкретни събития и лица от близкото минало, от една страна, и фикционални 

елементи, от друга страна. Формално трите структурни нива на романа са 

отграничени едно от друго, съдържателно те обаче си взаимодействат – 

вътрешните монолози на литературните типажи Meтоди и Константин 
намират историографско и документално потвърждение в главите, озаглавени 

с години и в откъсите от автентични документи на ДС. 

Функцията на сегментите, представящи близкото минало на България 
под надслов „Годините разказват“, е предметът на изследване тук. Целта на 

тези фрагменти е да представят на младите поколения историята в кратки 
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символични текстове, основаващи се на индивидуални спомени и истории. 

Доколко, така структуриран в литературната медийност, историческият 

дискурс представя културната памет за комунистическото минало, е въпросът, 

на който се търси отговор.  Една от тези паралелни истории разказва за 
възрастна жена, чийто брат преди много време е прибран от ДС и оттогава е 

безследно изчезнал. Старицата записва на касетофон мълчанието, царящо в 

дома ѝ: „Това е всичко, което остана от брат ми”, казва тя (Троянов 2015: 12). 
Този малък епизод е една от най-разтърсващите сцени не само в романа “Власт 

и съпротива”, но и в цяла поредица от литературни очерци за тоталитарните 

диктатури. Иносказателно представени, в конкретния случай чрез метафората 

за записаното мълчание, подобни високо стилизирани истории за духа и 
трагедиите на времето не са непременно разпознаваеми за младата читателска 

аудитория, която, за разлика от съвременниците, трудно може да декодира 

литературните внушения на Троянов. Именно съчетаването на трите 
наративни нива – документи, история и фикция – е гаранция за успеха на 

рецепцията на този не само формално, но съдържателно и тълкувателно 

многопластов текст. Алтернативността на различните форми на представяне 
на културната памет се оказва рецептивно техен обединителен елемент. 

 Главите, озаглавени с различни години, за голяма част от читателите, 

дори и за тези, изживели социализма, осветляват неподозирани досега страни 

и механизми на неговото функциониране. Те вплитат художествено 
представените индивидуални съдби на героите Методи и Константин в 

конкретен политически и социален контекст. Атмосферата на времето е 

предадена чрез сгъстен разказ, в повечето случаи подплатен с ироничен намек 
за превратностите на съдбата. Основен принцип на структуриране на тези 

сегменти е ретроспективният – миналото и паметта за него се възприема от 

гледната точка на също толкова безрадостното настояще (1989, 1999, 2007). 

Калейдоскопът на времето ни връща ту към властта на тоталитаризма, ту към 
съпротивата срещу нея (1956, 1968, 1980), на три пъти поглеждаме назад от 

позицията на посттоталитарното съвремие (1999, 1990) (с мизерията и 

бедността на прехода, с ограбването на националното богатство) към началото 
на комунистическата диктатура (1944–1958), към т.нар. сталински период на 

репресии (с разказите за Народния съд и концлагерите, за насилствената 

национализация и колективизация). Налага се изводът за паралелизма на две 
епохи – тоталитарна и посттоталитарна, за липсата на съществени промени, за 

продължаващото издевателство над нацията, за моралното двуличие от страна 

на новите стари властови структури. В интервю за Българската национална 

телевизия Троянов определя функцията на коментираните глави с 
необходимостта от активен дебат за близкото минало на България, най-вече 

сред младите поколения. 

Наративният цикъл от глави, озаглавени с години, е открит с 1999 
(Троянов 2015: 11, 232) и започва не с препратка към събитийност, а с 

размисли в морален план за двойния стандарт относно дефинирането на 
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морално и аморално в зависимост от социалния статус на оценявания – 

градацията върви от т.нар. обикновен човек през партийния член до партийния 

бос. Разнобоят в оценките на моралните стойности и поставянето на 

нравствения дискурс пред събитийността  са показателни за това, че не какво 
се е случило, а как се е случило е важният въпрос, когато историческият 

дискурс влиза в обсега на медията литература. В противовес на приоритетите 

на историографията, която се занимава предимно с фактологията на 
историческото развитие. С това Троянов очертава разликата между 

представянето на историческата памет в документалистиката и в медията 

литературен текст.  

„Грандиозната епоха“, която си „отива“, е загатната в буквалния 
смисъл на думата – намеците за „кръстоските“ по време на соцпроизводството 

са съчетани с цинични откровения за посткомунистическите хитрости в 

правенето на пари (урина в дините, за да узреят по-бързо), с носталгията по 
„желязната дисциплина“ в движението по пътищата, с вицовете за бившия 

Първи („тази година полупроводници, догодина цели“), с противопоставянето 

между дългогодишното чакане за апартамент и сегашната негова цена. В тези 
на пръв поглед банални истории неизменно се вплита жестокото политическо 

наследство в разказите за безследно изчезналите и осъдените без съд и 

присъда, за концлагерите и масовите гробове. Смесването на нивата и 

съотнасянето на минало и настояще създава трагикомичността на ситуацията и 
излиза от клишираността на идеализирането, респ. демонизирането на 

изминалата епоха. От апатията и прословутото българско търпение („хората 

свикнаха с тая помия“) през вербалния бунт (ругатните на таксиметровия 
шофьор) до едноличния акт на емиграция, (за да си „оправим“ живота) – 

всичко това очертава основни характеристики на посткомунистическото 

българско общество, самото то заприличало на „старчески дом“ (Троянов 

2015: 232 и сл.).  
Големите проблеми на комунистическото минало и 

посткомунистическото настояще „излизат“ в на пръв поглед тривиални 

истории на ежедневието – перипетиите на едно пътуване с такси или опашките 
за кисело мляко – и тази ежедневна ритуалност непременно кулминира в 

разказите за историческите трагедии на времето, показателна за които е 

именно историята на самотната жена, вслушана в касетите на мълчанието на 
безследно изчезналия си брат. Слушането на мълчанието на мъртвите се 

превръща в най-оглушителния крясък срещу престъплението комунизъм. Този 

пронизителен вик минава през целия роман. Друга червена нишка 

представляват реминисценциите за красивия остров Белене – „...рай за птици. 
За пеликани. За комари...“ (Троянов 2015: 311 и сл.) и ад за хората. 

Драматизмът на сцената е в противопоставянето между този земен рай, от една 

страна, и разказа за „лагерното суши“, респ. асоциациите, които то 
предизвиква, от друга страна. Диалогът между дядо и внук при посещение на 

остров Белене лъкатуши от искрено възхищение от природната гледка, през 
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иронията и самоиронията за „диетата“ на лагерниците, които само за три 

месеца заприличвали на „фиданки“, до садистичното описание на трупове, 

сварени в казани и изсушени за храна на кокошките. Сцената с помена за 

загиналите на острова представя и политическата демагогия на партии и 
партийни лидери, „преместили се от Кръглата маса на каменната сцена 

негодници“, готови да затворят позорно срамната страница от историята на 

концлагера „Белене“ в името на „мира и новото начало“, което така и не се 
състоя.  

Втората глава, посветена на 1990 г. (Троянов 2015: 422 и сл.), очертава 

разбираемия, но инфантилен ентусиазъм на първите всеобщи митинги, 

надеждите, които много скоро повяхват. Метаморфозата на времето ражда и 
повсеместната метаморфоза на жертвите – хора, до вчера изхранвали се 

нелошо благодарение на родственик, второстепенен партизанин, избърсвайки 

праха от миналото, изведнъж се превръщат в жертви на Народния съд. 
Смяната на статута е светкавична и мелодраматична, използва се сълзливо и 

досега („дядо ми е убит от комунистите“) по време на избори, за да се 

омилостиви електоратът. Броят на репресираните непосредствено след 1989 
нараства със същите темпове, както броят на партизаните „осмосептемврийци“ 

след 1944 г. Тази илюзия за промяна Троянов нагледно представя с историята 

на Фори Светулката – от народен трибун и „освещител“ на народните бунтове 

Фори „изневиделица“ приема ролята на „бас към пелмените“ в руски 
ресторант в Ню Джърси. Цялата глава демонстрира опита да се „превърне 

свинарникът в тристайно жилище, без да се вадят свинете“ и визира новата 

позиция на старите нови елити, понастоящем кукловоди на задкулисието.  
Падането на системата в главата „1989 разказва“ (Троянов 2015: 406 и 

сл.) е представено с метафората за притворените (незаключени) врати, което 

не означава, че са отворени. Еднократният акт на отключване на вратите не 

отваря непременно хоризонта на свободата и демокрацията, ще минат поне 
петдесет години, най-малко, ако сте късметлии, пророкува мъдростта в лицето 

на бабата. Психологическият разказ за шока и ентусиазма в началните години 

на т.нар. преход визира плахото пристъпване от лагера на страха, 
ограниченията и забраните до възможността да се движиш свободно, без 

заграждения и бариери, но не пропуска опцията да се върнеш назад, да свиеш в 

„страничните улички“, да се разтвориш „в мъглата“. Непроницаемостта на 
настояще и бъдеще „пулсира“ в доловените слухове, в смута на мозъка, в 

хвърлените „крадешком“ погледи към съседа до теб, в несигурността на 

собствения глас преди да изкрещи лозунгите на първите митинги („Тялото има 

своите спомени“). Психосоматичната картина на шока от случващото се е 
точната моментна диагноза на обществото; така представена обаче тя е трудно 

разкодируема за тези, които не са съвременници на събитията. Младите 

поколения асоциират адекватно единствено перспективата – следствие от 
дългото придвижване към свободата: „Не можем да чакаме толкова, млади 

сме, не ми се чака с години, по-добре да се махна оттук“. 
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Проблемът Държавна сигурност, актуален далеч след 1989 г. до днес, 

се третира в главата „2007 разказва“ (Троянов 2015: 410), този път медииран 

във формата на дописка. Съдържателно тя отразява предложение на 

тогавашния президент на страната, един от главните персонажи в романа, 
Константин Шейтанов, да участва в новоучредената комисия за архивите на 

Държавна сигурност като представител на жертвите на комунистическия 

режим. Предложението е не толкова политическо, колкото провокативно и 
разделя обществото на два непримирими лагера. Но не сензацията е важна в 

случая, а утопията, която стои като мото на фасадата на Народното събрание: 

„Съединението прави силата“. Ако има период, в който страната е пример за 

антитезата на това съждение, то това е т.нар. преход; не е възможно да има 
единение между жертвите в лицето на Константин и събратята му от Белене, и 

палачите, управляващи задкулисно държавата с прототип Методи. От друга 

страна, антикомунизмът като господстваща идеология и цялото 
псевдодемократично „развитие“ довеждат не само до засилващи се 

носталгични тенденции към близкото минало, но и до очевидни аналогии 

межди старото и новото. Почти нищо съществено не се е променило – това е 
основна теза в „българските“ романи на Илия Троянов. 

Наративът на главите, обозначени с години, започва с 1999 и се връща 

към началото на комунистическата диктатура от 1944 (Троянов 2015: 61 и сл.) 

с трикратното повторение на лозунга “Смърт на фашизма, свобода на народа“ 
и многократното „оповестяване на предстоящото освобождение“, което още на 

третия ден (показателно за това, което следва) приключва със заглъхване на 

вестта за освобождението. Вместо това радиостанциите в един глас съобщават 
на фона на маршова песен, „че властта е в ръцете на Отечествения фронт“. 

Противопоставянето на вестта за освобождението на вестта за установената 

нова власт категорично поставя под въпрос потенциалната възможност за 

свобода в личен и обществен план. Като първи симптом за липса на свобода се 
очертава медийното единодушие („и по двете станции едно и също“), което ще 

властва десетилетия наред. Безалтернативността на средствата за масова 

комуникация е първата стъпка към узурпиране на свободата. „Девизът е „Не 
върши нищо!“, новите инструкции няма да закъснеят“. Този слоган стои в 

основата на предстоящото инфантилизиране на обществото и е основен 

принцип в ръководенето на социалния живот („Други мислят вместо теб“) с 
инструкции, съображения, тезиси и т.н. Маршовата песен, която замества 

всякакъв дебат, допълва стратегията за въдворяване на общността в единен 

строй и представлява траен маркер в „строевата подготовка“ на масите за 

годините напред. В пълен ход е „пребоядисването“, предадено в романа с 
комичната сцена на приготвяне на червена боя от цвекло – „ентусиазмът“ на 

времето го изисква, въпреки издайническите петна по нескопосано 

боядисаната риза. Ренегатството се установява като основна културна 
характеристика, включително и в прехода след 1989 г. Самозванството, 

самоназначаването на новите управленски кадри, доскоро осъдени на 
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доживотен затвор, е следващият мотив, мотивът за подмяната – управниците-

случайници, самонастанили се във властта, благодарение на наивността, 

пасивността и безхаберието на масите, в случая на слезлите от планината 

партизани, на които „новият политик“ помахва от балкона на кметството. 
Неслучайно името му е Нарцис, обича и ще служи единствено на себе си, 

трактовка, характеризираща и до днес управленския ни елит. Оказва се също 

така, „че тия ведри партизани всъщност са пътуващи артисти и обикалят от 
село на село, от градче на градче с мисията два до три пъти дневно да показват 

по пазарните площади силата на народната власт“ (Троянов 2015: 63). 

Театрализирането на политиката, любим стилистичен похват на автора, 

присъстващ и в другите му „български романи“, е продължение на стратегията 
на всяка една власт – да продава илюзии, които заместват липсващите реални 

промени. Друг ръководен принцип в началните години е „зъб за зъб, око за 

око“, потвърден от последвалите екзекуции без съд и присъда – главорезът на 
партизанина е „възмезден“ от неговата дъщеря партизанка. Не е подмината и 

темата за „гордата“ армия освободителка, дрипави и мръсни руснаци, грабещи 

каквото им попадне, противопоставени на ухаещите на сапун германци и 
плащащи с български левове, „които сами си печатали“ (Троянов 2015: 64.). И 

двете страни на военния конфликт – руснаци и германци – „го отнасят“ 

благодарение на сарказма на Троянов. В резюме: „Простият ритъм на една 

нова ера е: боядисвай в червено, разстрелвай, боядисвай в червено, 
разстрелвай“ (Троянов 2015: 640). Броят на убитите от Народния съд поне 

двойно надвишава броя на разстреляните партизани – като че това 

квантитативно измерение променя нещо в антихуманността и на двете епохи1. 
„МЪСТ!“ зове „Работническо дело“, унищожавай „ВРАГА“ (Троянов 2015: 

65). В търсене на врага, бил той и имагинерен, преминава двайсети век – от 

т.нар. монархофашизъм през т.нар. комунизъм до т.нар. демокрация. 

Установяването на комунистическата власт с нейните организационни 
и пропагандни стратегии е тематизирано в главата „1949 разказва“ (Троянов 

2015: 88 и сл.). Повествованието редува разказа с диалози между поколенията 

(дядо и внук) и така очертава противопоставянето на минало и настояще – не 
само десятък ни вземат, казва дядото, а всичко. Троянов визира периода на 

национализацията и конфискуването на земите от частните стопани, 

представено като акт на доброволност. Продължение на експроприацията  на 
собствеността е отнемането на човешки права. Учениците са строени в двора 

на училището като за военен парад, във формата на буквата „П“ („като „парад“ 

или „пропаганда“ (Троянов 2015: 88). „Строевата подготовка“ за живота при 

социализма започва в невръстна детска възраст, в ученическия строй е ясно 

                                                             
1 Аналогично равносметката показва, че броят на избитите през целия тоталитарен 

период е в пъти по-малък от броя на жертвите на „пълзящия геноцид“ в годините на 

прехода (стотици хиляди, включително деца, умират от глад и липса на елементарна 

социална справедливост). Всичко това, разбира се, не оправдава нито една човешка 

жертва през нито една историческа епоха. 



 

 

14 

 

очертана военизираната социална йерархия, в която няма място за различните, 

за отклонението от правата (партийна) линия. Липсата на девиация маркира 

цялото бъдещо поведение на общността и индивида. Следващият диалог 

между ученици в междучасието потвърждава тезата за единомислието, което 
се формира в училище (в час по история) – не можеш да се съмняваш, особено 

в „татко Маркс, сина му Ленин и непорочната партия“. „Затваряй си устата“ 

(Троянов 2015: 89) е лайтмотивът в коментирания диалог и основата, на която 
се посочва еднинствената, безалтернативна, правилна истина.  

Следващата част от наратива представя почитането на героите от 

миналото на събранието на Оборище, което върви задължително с почитането 

на „героите от настоящето“ – „високопоставени членове на Партията и 
правителството“ (Троянов 2015: 92). С тази аналогия Троянов поставя 

проблема за присвоената от Партията многовековна история на общността и 

нацията, многократно тематизиран от автора в романа „Светът е голям и 
спасение дебне отвсякъде“, както и в литературните репортажи „Кучешки 

времена. Революцията менте 1989“. Охраната на властта по време на 

тържеството на Оборище е друг мотив, развит от Троянов като контрапункт на 
миналото – „…през турското робство в града ни е имало всичко на всичко три 

заптиета. Днес са осемдесет“ (Троянов 2015: 92). Но акцентът на автора не е 

върху численото измерение на държавната охрана, а върху причината за това – 

„...народът трябва да се пази от себе си. Особено когато е на власт“ (Троянов 
2015: 93). Иронизирането на фразата „народна власт“ паралелно поражда 

идеята за вината на масите в установяването на диктаторските режими, която 

често се неглижира. Не избраните са виновни, а безхаберието на тези, които ги 
избират, и прословутото „българско търпение“, наречено „адаптиране на 

обществото към конкретните исторически условия“. 

Към годините на установяването на комунистическата система 

препраща главата „1950 разказва“ (Троянов 2015: 121 и сл.), която формално 
наподобява бял стих. Главният герой носи името Тито, символ на 

разграничаването от болшевишката трактовка на комунизма като идеология и 

държавно устройство. Тито е името на държавния ръководител на тогавашна 
Югославия, която не бе обвързана тясно с Москва, за разлика от страните в 

Източния блок. За българите западната ни съседка бе по-скоро символ на 

Запада и изход от социалистическия лагер към свободния свят; от Югославия 
идваха и всички дефицитни стоки – от марковите дънки, през шоколадовите 

яйца до книгите и забранената западна музика. Т.е. само споменаването на 

името на главния герой Тито предизвиква асоциации за отклонението от 

режима, установен в социалистическа България. Тито е тракторист, който се 
гордее с червения си трактор, вечер пее радостни песни – възхвала на 

социалистическия труд и на мира. В първата част на „поемата“ си Троянов 

визира узурпирането на идеята за пацифизма от комунистическата идеология, 
като противопоставя борбата за мир на войната в Корея. Освен това трудът от 

средство за препитание е превърнат в условията на социализма едва ли не в 
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символ на героизъм или най-малкото в преживяване, от което човек изпитва 

неимоверна радост и непонятен ентусиазъм. Авторът очертава парадокса 

между тежките условия на труд, особено в екологично необезпечените отрасли 

на тежката промишленост, и инфантилното „веселие“, пропагандирано като 
трудов ентусиазъм. Кулминацията на трудовия порив е противопоставената му 

купонна система – няма хляб, но сме горди с нашия „боботещ трактор“. От 

едната страна са разбираемите трудности на началните години, както и 
надеждите на хората за по-добър живот в новия строй, от другата страна стоят 

идеологически и пропагандно струпаните илюзии за безметежно и светло 

бъдеще. Така противопоставени, двете страни извикват представата за широко 

пропагандираната утопия социализъм. Към края на „разказа“ „тракторът на 
Тито боботи на място“ – алюзия за края на илюзиите за справедливост и 

светло бъдеще; в последна сметка Тито се превръща в изменник, в затворник, 

заради призива си „Напред, корейци, Тито е зад вас“ (Троянов 2015: 122). В 
метафоричен план фразата излиза от конкретното си значение, свързано с 

войната в Корея, и е символ на бунта срещу системата, а „корейците“ са 

всички поданици, на които предстои да се превърнат в граждани, търсейки и 
защитавайки човешките си права. Бунтът на Тито свършва в килията на 

затворническия нар с надеждата за „световен пожар“, промяна, която идва де 

факто със срива на системата, но не и с установяването на „справедлив 

световен ред“.  
Медията литературен текст е благодатна почва за внушения от типа на 

горепосочените – боботещият трактор като символ за мита социализъм и 

героят Тито със своите метаморфози са огледало на един определен образ за 
света, въплъщават реалностите и илюзиите на цяла една историческа епоха. 

Историографията е точна като фактология, но е лишена от способността на 

медията литература (чрез оксиморона) емоционално, психологически да 

въздейства на сложните житейски реалности. От друга страна анализът 
очертава колко много и различни исторически събития и интерпретации се 

крият зад литературно представените процеси. Поколенията, които нямат 

представа от тези дадености, не биха могли да разкодират сложната и 
нетрадиционна метафорика на Троянов. 

Сталинският период в епохата социализъм присъства в главата „1953 

разказва“ под формата на „РЕЦЕПТА. ОБРАБОТКА НА 
КОНТРАРЕВОЛЮЦИОНЕРИ“ (Троянов 2015: 162 и сл.) с представяне на 

методите за физическо и психическо малтретиране на „изменници“ и „врагове 

на народа“ (вж. също афористично оформената глава „1954 разказва“, 

посветена на глада в затворите). Натуралистичното описание на изтезанията се 
движи „в граничното пространство между живота и смъртта“ (Троянов  2015: 

163). Доминира цинизмът на мъчителите – на фона на жестоката инквизиция 

важни за тях са  „резултатите от разследването“ и последващото издигане в 
кариерата им (Троянов 2015: 163); медицинска помощ се осигурява единствено 

поради страха от провал на акцията – смъртта на затворника. Пълното 
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обезценяване на основното човешко право – правото на живот – е критерият за 

деградация на режима. „Животът“ в лагера е ситуиран като кошмарен сън и в 

главата „1955 разказва“ (Троянов 2015: 260 и сл.). Трупове, изложени на показ 

„за да се засили въздействието“, „за да се постигне максимален 
превъзпитателен ефект“ (Троянов 2015: 261) и изпълзяващи от дупката карцер 

„сенки“ доминират картината. Чрез финална реплика на умиращ затворник – 

„само бомби, огън, кръв ще отърват народа от чумата на властниците...“ 
(Троянов 2015: 261) Троянов за пореден път поставя въпроса за т.нар. „мирен 

преход“ и дали той оправдава квалификацията „безкръвен“, след като 

обезкърви нацията благодарение на емиграцията и геноцида в условията на 

пазарно стопанство при липсващи ресурси за адекватна социална политика. 
„1953 разказва“ (Троянов 2015: 201 и сл.) е продължение на затворническата 

проблематика, но акцент в главата е страхът, основна характеристика на целия 

обществено-политически живот в условията на тоталитарната държава. 
Кулминация на метафората за зимата, символизираща живота в социализма, е 

студът и вцепенението, които настъпват при вестта за смъртта на Сталин, 

„вожда на прогресивното човечество (Троянов 2015: 202), не поради респект 
пред смъртта, а поради страха да не би някой да се отклони от застиналия 

строй на дирижираната печал. Единствено неколцината затворници 

продължават своя ход във вътрешния двор на затвора, в посока, обратна на 

часовниковата стрелка. 
Въпросът, който читателят непременно си задава, четейки историята 

през призмата на литературата, е: на фона на „смесицата от фикция и 

реалност“ (Vogt 2006: 20) в каква степен фикцията е реална и в каква степен 
реалността се оказва фикция. Безброй примери от романа доказват 

взаимопроникването на двете линии в хода на повествованието, най-често на 

границата на трагикомизма, като се започне от демонстрирането на 

лицемерните, догматични, идеологически обвързани норми за етика и морал, 
през разказа за заграбването на националното богатство до описанията на 

мизерията в бетонните гета. Дори представената документалистика (откъси от 

досиета) би могла да се тълкува от гледна точка на нейната фикционална 
окраска или същност. В случая на Трояновия роман изследването на 

взаимовръзката реалност – фикция не е единствено литературоведски въпрос. 

То има пряко отношение към възстановяването на културната памет за този 
период – с оглед на третираната проблематика на осмисляне на комунизма и 

посткомунизма реализмът на фикциите, респ. фикционализирането на 

реалността, представляват алтернативни спомени и тълкувания за 

механизмите на функциониране на социалния и политическия живот през тази 
епоха. Няколко конкретни примера в тази посока: 

1. Чрез фигурата на Константин Троянов демонстрира 

последователното поведение на дисидента, който винаги и на всяка цена е 
„против“, не познава нюансите, за него всичко извън позицията „контра“ е 

равносилно на примиренчество, съглашателство с „врага“. Опозицията спрямо 
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Методи и компания е категорична, отстъпление и компромис не може да има, 

пример за подражание са единствено жертвите, които са вече в гроба (Троянов 

2015: 18 и сл.). Недопускането на компромиси е начин на живот на 

„анархиста“ Константин, за разлика от други противници на режима, за които 
амнезията е спасителната сламка, отдалечаваща миналото от едно сиво, но 

сравнително спокойно настояще, посветено на близки, деца и внуци. Бягството 

в идилията и уюта на дома, изтласкването на миналото и втласкаването му в 
дълбините на несъзнатото, мотото „Така и така нищо не можем да направим“ 

са алтернативата на щурото поведение на Константин. С това 

противопоставяне на крайностите – поведението на протагониста и апатията 

на „бившите“ негови съратници – Троянов очертава проблема за забравата, за 
замлъкването на едно общество, за наложените табута и за неглижирането на 

очевидни престъпления на режима: „Стига с това минало (тоест: примирете се 

с поражението), над тая работа (сиреч над гробовете) вече са израсли бурени, 
престанете да човъркате стари рани (вместо да търсите нови)“ (Троянов 2015: 

19). Миналото се омаловажава, одребнява: „Нямаше късмет това наше 

поколение... в лоши времена сме се родили, без никакъв шанс“ са 
„аргументите‘, които подминават престъпленията и успешно изтласкват 

случилото се в зоната на забравата. Този рефлекс на апатия и пасивност у 

бившите затворници определя десетилетия наред „мълчанието“ на масите в 

социалистическото и (с малки изключения) в постсоциалистическото 
общество, задържа статуквото на миналото в „новото старо“ време, което е 

минало несвършено. Илюзията на промяната след 1989 г. е изречена 

директно: „Тогавашните престъпници или продължават да са на високи 
постове, или действат като успешни бизнесмени, или получават големи 

пенсии, или ги погребват с почести. Никой от тях не беше сблъскан с това, 

което е извършил, и то остана скрито в сянката на тяхното самооправдание“ 

(Троянов 2015: 45). 
2. Мотивът за жертвата е следвщият пример за преплитане на фикция и 

реалност – за разлика от тривиалното схващане за жертвата като обект на 

състрадание в тълкуването на Трояновия герой Константин тя е подарък на 

съдбата, осмисляне на човешката същност, на смисъла на битието като 

категорично противопоставяне на всяка власт: ‚...няма ли съпротива, няма 

справедливост“ (Троянов 2015: 49), „Истинската съпротива е съпротивата 
срещу духа на властта (Троянов 2015: 438). Контрапозиция спрямо 

„подаръците“ на съдбата наблюдаваме у Методи: „Власт имаш само като се 

страхуват от теб... страхът се развъжда в архивите“ (Троянов 2015: 27). Това е 

изпитаната стратегия и мотото в живота на героя, „Микеланджелото на 
разпита“ (Троянов 2015: 42). Тази житейска максима е представителна за 

функционирането на системата преди и след 1989 г., където архивите със 

средствата на рекета назначават зависими политици и контролират в полза на 
старите нови елити целия обществено-политически живот. Така не само 

миналото, но настоящето и бъдещето им принадлежи като „лихва“, респ. 
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„капитализирана лихва“ (Троянов 2015: 27). Мотивът за властта на архивите е 

централен не само във фикционалните разкази на двете основни фигури 

Константин и Методи, той е в основата и на документалната част – досиетата 

на ДС. 
4. Псевдосъпротивата преди и след 1989 г. е следващата пресечна 

точка между реалност и фикция. Без да отрича документираната антифашистка 

съпротива, авторът открехва завесата за алтернативната памет – за партизаните 
„осмосептемврийци“ и за все повече набъбващата прослойка на т.нар. активни 

борци против фашизма и капитализма. Същият феномен писателят установява 

и спрямо псевдодисидентите, „навъдили“ се непосредствено след 10 ноември, 

„изритали“ от политическите позиции истинските политзатворници – 
концлагеристи в Белене. 

5. Конкретните истории на Константин и Методи са извор на 

алтернативни спомени за този период от миналото на България. Те съдържат 
понякога „странни“ признания, които разкриват тоталитарни практики като 

например протежирането от страна на диктатора на „наши“ хора – Методи на 

„шега“ подхвърля, (Троянов 2015: 186). В третото пространство между 
истината и лъжата динамично са разположени и диалозите между Методи и 

Незабравка: „Това с партизаните го разбирам, но после? Защо сте преследвали 

и арестували хора, и то без нужда... Война... Тя беше свършила... Не, 

продължаваше в класова борба, нищо не беше приключило“ (Троянов 2015: 
2015 и сл.). Следва дълъг монолог, от който разбираме, че краят на войната 

далеч не е факт, борбата с „класовия враг“ продължава и се превръща в 

основен маркер на системата – война срещу собствения народ. Отговорите на 
Методи на неспирните въпроси на Незабравка са пример за сюрреализъм: 

„Обичали ли сте някога? ...обичах и партията... Как може да се обича партия? 

... Вярвал ли е (Живков – С.Б.) в комунизма?... Да не би патриархът да вярва в 

Исус?.. .Сталин не е обезчовечил съветския човек, рехуманизирал го е... Преди 
това човекът е бил обвивка с чужд пълнеж. Кренвирш, натъпкан от 

буржоазното общество. Онова, което е наричал живот, се състояло само от 

илюзии. Следователно купчина кренвирши. И когато тези кренвирши се 
пукнат във врялата вода на революцията, а дребнобуржоазният им пълнеж се 

извади и хвърли за храна на кучетата...“, ще дойде „новият човек“ (Троянов 

2015: 208 и сл.). Възникналите след промените мемоари на висши партийни 

и държавни ръководители (в луксозни издания за разлика от самиздат 

книжките на жертвите) Троянов идентифицира като поредния източник на 

фикции, от една страна, поради едностранното представяне на режима, от 

друга страна, поради очевидната цел на подобни издания – неговото 
реабилитиране (Ивайло Знеполски го нарича „пране на биографии“,  

Знеполски 2008: 230). От визираните писания излиза, че въпросните автори 

герои са били едва ли не „строго секретни дисиденти“ във властта, дори 
преследвани, очевидното „едромащабно гъзолизане (Троянов 2015: 229: 

„breitflächigen Arschlecken“) на Живков дотолкова е законспирирало 
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„съпротивата“ им срещу режима, че дори те не са осъзнавали това... 

Безсрамието да се изкараш герой, бидейки подлога, е и до днес основна 

характеристика на старите нови „елити“ в България.  

6. Рекетът с фиктивни доказателства, демонстриран чрез фигурата на 
Методи, е част от икономическия модел след промените и за десетилетия 

напред определя зависимостта на политиката от задкулисието: всичко може да 

се монтира – те имат аудиозаписите, снимките, те знаят най-добре кои гласове 
на кои снимки подхождат, за да изглежда автентично представяното, те могат 

да вдигнат шум и да замълчат (Троянов 2015: 230). Т.нар. документи се 

оказват фикционални разкази, много неща произволно са поставени като 

факти, но нямат нищо общо с тях, сътрудниците на ДС измислят истории, 
съзнателно противопоставяйки се на натрапените им задачи или поради 

неспособност да ги изпълнят, а понякога чисто и просто поради мързел, но и 

от престараване (Троянов 2015: 108). Хиперболизирането на т.нар. улики 
достига кулминацията си в разказите фантасмагории, резултат на болни 

амбиции са самодоказване в лоялност към властта, за да се запълнят „дупките“ 

в „хода на разследването“ (Троянов 2015: 46, 69). Фактите са обърнати с 
главата надолу не само от разюзданата фантазия на информаторите, но и от 

страна на полицейските и правораздаващите чиновници. Отварянето на 

архивите показва, че събраната там информация е компилация от слухове, 

фикции на доносници, противоречиви обвинения и обяснения с цел да се 
името на „разобличения“, да се постави той на позорния стълб в зависимост от 

моментната конюнктура. В пълен ход е производството на пред- и 

следпостановъчна информация (Троянов 2015: 54 и сл.), гарнирана с 
анонимност, неразбираеми абревиатури и бюрократичен жаргон, с една дума, 

заличаването на истината подобно на бялата ивица по средата на копията, 

които Константин получава от папките на ДС (Троянов 2015: 76). Системното 

замитане на престъпленията под килима, избирателността на т.нар. факти, 
чистката на истинските обстоятелства имат задачата да прикрият 

престъпниците – „гнойта е остъргана от раната и въпреки това“ или точно 

поради това „вони“ (Троянов 2015: 94). Многократно са подчертани 
изобилието от художествени измислици в архивите и обстоятелството, че след 

години на преследване, изнудване, унижение, мъчения, съдебни процеси, 

затвор и шпиониране липсват документи, все едно че всичко това не е 
съществувало: „Последната дума имат архивите“ (Троянов 2015: 48). Архиви, 

състоящи се много често от нищонеказващи текстове – дълги списъци от места 

и часове (Троянов 2015: 240). 

7. Особено ярък пример за подмяна е обвинителният акт на прокурора 
срещу Константин и неговите сподвижници – текстът на обвинението е пълен 

с всичко друго (политически, идеологически, морални съждения), но не и с 

факти, с които правосъдието нормално оперира. По-голямата част от 
обвинителната тирада представлява лаудацио към незаменимия „бог“ Сталин и 

присъда към безродното „чудовище“, взривило бюста му в парка. Призивът е 
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за чистка на обществото от подобни „вражеските елементи“ – като всички 

масови прояви в тоталитарната система (манифестации, конгреси) и съдебният 

процес е театрализиран, за да бъде заобиколена реалността (Троянов 2015: 56 и 

сл.). Там, където все пак проблясва нещо действително случило се, стои 
печатът „Строго секретно“ – ДС няма интерес да разкрива собствените си 

източници в този процес (Троянов 2015: 55). Изключението потвърждава 

правилото: „Понякога и Държавна сигурност се е опитвала да стигне до 
истината. (По-късно се задоволяваше само да нагажда фактите към 

собствените си потребности...) ...“ (Троянов 2015: 113). Представени като 

„детайлисти“ (Троянов 2015: 124) сътрудниците на ДС не са в състояние да 

различават между лъжа и истина (Троянов 2015: 126), съшиват си историите, 
както им е удобно, събирайки безпроблемно в едно собствени и чужди 

фикции: „Държавна сигурност бе смела всичко, попаднало под метлата й – 

всяка прашинка, всяко косъмче, всяко влакънце, всяко покашляне, всяко 
заекване, – беше го събрала, протоколирала, оценила, анализирала, обобщила“  

(Троянов 2015: 213). Натуралистично описаната маниакална 

обстоятелственост е знак за всеядност на принципа „да се докара вода от девет 
кладенеца“ с цел да се напасне лабиринтът, от който излизане няма. 

Признанията на обвиняемите, изтръгнати при вида на инквизиционните 

инструменти, са следващото стъпало, на което се „нагласява“ процесът – 

фалшификати са не само думите, но и подписите под тях (Троянов 2015: 214.).  
8. Не на последно място: разминаването между реалност и фикция е 

предадено в романа на Троянов чрез мотива за сънищата (Троянов 2015: 221) 

на двамата опониращи си главни герои – кошмарите на Константин се оказват 
отражение на реално случили се събития в Белене в образа на замръзналите на 

салове по Дунава концлагеристи (Троянов 2015: 238). Сън е и несъстоялото се 

разкаяние на Методи, който никога не е конфронтиран с извършените 

престъпления, до края на живота си живее безметежно и бива погребан с 
почести (Троянов 2015: 244). 

В заключение: Историческият дискурс в главите „Годините разказват“ 

е подплатен с исторически факти и събития, които посочихме и които не са 
разказани в традиционния смисъл на думата, а, както подобава на 

художественото произведение като медия, са представени в символни, 

алегорични, понякога силно стилизирани и опоетизирани сегменти, израз на 
настроения и нагласи, на човешки драми и трагедии, на саркастично-гротескни 

образи и ситуации, на откровено цинични истини от живота в комунистическа 

и посткомунистическа България. Поради тези си характеристики, макар и 

формално типографски отделени, главите, представящи историческия обзор, 
хармонизират с фикционалните лични истории на двамата протагонисти 

Константин и Методи. От една страна, фактологията като база на 

повествованието е фикционализирана, за да се постигнат емоционални 
внушения, което е задължително за медията литературен текст; от друга 

страна, тъкмо поради майсторски метафоризираните и алегоризирани разкази 
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на историята декодирането на реалните събития е проблематично, особено за 

младите поколения. Тези изводи обаче в никакъв случай не променят 

основното послание на романа – необходимостта от преосмисляне, от 

преработване – рационално и емоционално – на близката история на България. 
Както Троянов споменава в интервю за Националната телевизия, целта на 

поредицата от глави „Годините разказват“ е въвеждането в атмосферата на 

епохата. Интродукцията на автора се нуждае обаче (дори за хора, живели през 
социализма) от предварителни или допълнителни основни познания за 

механизмите на функциониране на системата, което отчасти се предлага в 

документалната част на романа, както и в сюжета на биографично 

разпознаваемите глави на двете основни фигури. Това, което силно се налага 
като представа, е внушението за сложността  на обществено-политическите 

отношения. Троянов не опростява процесите така, както често се случва в 

представянето на диктаторските режими, въпреки че, формално погледнато, 
категорично се противопоставят две (екстремни) гледни точки към историята в 

авторитарната система – тази на Константин и тази на Методи. Комбинацията 

от фикция и реалност в представянето на тези две политически позиции е 
стилистичният подход, който въплъщава комплексността на житейските 

дадености в тяхната екстремалност, но и в тяхната нюансираност. Този начин 

на медиализиране на историята едновременно утвърждава принципи, задава 

въпроси, поражда съмнения и с тази си многопластовост е пригоден за 
осветляване на проблемите на историческата памет. Не категоричните 

постулати на историографията, не безалтернативността на 

документалистиката, а литературата като медия на различни дискурси е 
адекватният подход за преосмисляне на близкото и далечно минало. 
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2. Инсцениране на спомени в медията литературен текст  
(БИЛЯНА ПАВЛОВА)  

 
 „В процесите на преход от тоталитарни форми на управление към 

нетоталитарни, особено при прехода от диктатура към демокрация, спомнянето 

съответно не-спомнянето за предишния режим играе централна роля за успеха 

съответно неуспеха на трансформацията. Споменът сам по себе си не е гаранция за 

успех. Много по-важно е, как се спомня”.2 

През последните десетилетия се появиха многобройни студии по 

проблематиката на литературата като медия на паметта. В повечето се изтъква 
взаимовръзката на литературата с извънлитературните дискурси на паметта. 

Най-често се подчертава, че литературата може, от една страна, да приема 

импулси отвън, а от друга – да отдава импулси навън (срв. Еrl 2005: 264-265) 
Защото в даден литературен текст могат да бъдат моделирани и разработени 

съществуващи в обществото положения и концепции, които след това като 

проекции ще се върнат в други, извънлитературни дискурси на паметта.  

Настоящото изследване си поставя за цел да покаже как литературно се 
пресъздава и инсценира спомен. И по-конкретно инсценирането на спомени от 

детството и юношеството. Романите, обект на анализ, са от немскоезичната 

писателка с български произход Румяна Захариева: 7 Kilo Zeit (1990) и 
Bärenfell (1999). Те са издавани в Германия и не са преведени на български 

език. В романа 7 Kilo Zeit се разказва за 12-годишната Мила, която през 60-те 

години на миналия век расте при своята баба на село и е силно белязана от 

социализма като обществена система, детерминираща определено поведение. 
В детството на Мила официалната пропаганда играе важна роля. Интересно е 

справянето ѝ със социалистическата действителност, която тя отчасти не 

разбира, но чиито идеологически клишета тя така е попила, че иска да загине 
като героиня за свободата. В „Меча кожа“3 Мила се връща назад в своето 

късно детство и юношество, които не са описани в „7 килограма време“. 

Мислите ѝ се въртят около момента на нейното отрезвяване, що се отнася до 
героичната смърт и безсмъртието. Въпросите, които тя си задава за свободата, 

за смъртта, за безсмъртието, засягат целия нейн живот и отношението ѝ към 

поезията и  любовта и са част от търсенето на цялостен смисъл.  

Карстен Ганзел твърди, че има разнообразни наративни форми за 
представяне на комуникативната (краткосрочна) памет (Ганзел 2009а: 20). Той 

                                                             
2  Цитатът е от Щефан Трьобст (срв. Troebst 2009: 335). Преводът е мой – Б.П. 
3 Мечата кожа се появява при всяка проява на чуждост. Тя е реакцията на 

неизвестността, несигурността, смущението, пречките и заплахите, колкото те са по-

големи, толкова по-задушаващо и обсебващо за Мила е усещането на мечата кожа. В 

целия текст се търси първопричината за появата на мечата кожа и със спомнянето като 

реакция се цели „преработването“ на различни проблемни ситуации и тяхното 

преодоляване, респ. освобождаването от задушаващата меча кожа.  
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настоява, че там, където става дума за литературно инсцениране на спомени 

или „реторика на спомена”, предмет на изследване трябва да бъде наративната 

структура на текста. Още повече, че чрез специфични нарации у читателя се 

активират определени когнитивни структури и диспозиции (вж. Ганзел 2009а: 
22).  

За да се постигне по-горе формулираната цел, е необходим наративен 

анализ, с който да се изследва какво и как се спомня. Тук се появява проблем, 
който е фундаментален също и за „принципа спомен” в литературата, а именно 

въпросът какво индивидите и в частност децата са съхранили в паметта си от 

своето минало и какво могат да си спомнят (срв. Ганзел 2010). За теоретична 

основа ще служат обобщените от Карстен Ганзел наратологични параметри.  
В западното литературознание учените правят разлика между роман на 

паметта и роман на спомена. В романа на паметта миналите събития и 

случки на най-често са в центъра диегетичната плоскост на действие – Азът се 
обръща назад към миналото от гледната точка на настоящето. Защото между 

настоящето (момента на спомнянето) и миналото съществува времеви период, 

в който „остарелият Аз” е в състояние да преосмисли спомените. Споменът 
служи за стабилизиране на Аза, като най-често в хронологично структурирани 

ретроспекции се представя миналият опит и се свързва с актуалния процес на 

спомнянето. При оценяването на миналото се стига – независимо от тежестта 

на преживяното – до утвърждаване на Аза по време на актуалния процес на 
спомняне.  

Типично за романите на паметта след 1989 г. е наличието на 

хомодиегетичен повествовател с „personal voice”. Аз-повествователят е фигура 
от историята. Структурата е моноперспективна, доминира погледът на Аз-

повествователя. Диегетичното сюжетно ниво е на преден план, отношението 

към времето е ориентирано към миналото и сюжетът е свързан с индивида. В 

текста става дума за индивидуалното преработване на историята, с което се 
допринася за утвърждаване на комуникативната памет. Използването на лични 

медии на паметта като фотоси, бележки от дневници, писма е типичен метод в 

рамките на нарацията в роман на паметта (срв. Ганзел 2010). Чрез тази 
(ре)конструкция се изтъква автентичността на представяното, а реципиентът 

има шанс да придобие представа за миналото. Хомодиегетичната 

повествователна инстанция остава в настоящето, но същевременно могат да се 
намерят сигнали, които маркират несигурността на спомнянето. Те бележат 

прехода към романа на спомена.  

При романа на спомена е налице екстрадиегетичен – хомодиегетичен 

повествовател, разказвач, който разказва своята собствена история, но от 
дистанцията на времето. При текстове от този тип спомнящият си Аз се старае 

да анализира своя изминал живот, своя опит, своите преживявания. И по този 

начин споменът играе главна роля. Но за разлика от романа памет процесът на 
спомняне се проблематизира изрично, нарушава се типичната за романа памет 

сигурност, че това, което се спомня, действително се е случило така 
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(„структурата на гледната точка към миналото”, „структурата на 

перспективата“). Азът е наясно колко мимолетни и несъвършени са спомените. 

Това схващане може да го има само защото Азът е позициониран „тук и днес”, 

следователно настоящето е решаващата отправна точка за спомнянето.  
На този фон се представя опитът на най-често хомодиегетичната 

повествователна инстанция да свърже в едно смислено цяло 

неравнопоставените фрагменти на спомена. С поставянето на акцента върху 
настоящия процес на спомняне романът на спомена разполага с висока степен 

на саморефлексия. За разлика от романа памет, при който има напомняне за 

миналото, тук по време на спомнянето следва и опит за обяснение или 

дискутиране на настоящата действителност.  
В някои текстове обаче се въвеждат различни повествователи. Тогава 

има постоянна смяна на аукториален, персонален и Аз-повествовател (срв. 

Stanzel 1989). В случай че се работи с наратологичните категории на Юрген 
Петерсен, се стига до постоянна смяна на формата на повествование (той-

разказвач, аз-разказвач), повествователната перспектива (от аукториална до 

персонална), позицията на повествованието (от всезнаеща до ограничена), 
перспективата на повествованието (външен срещу вътрешен поглед) и 

отношението към повествованието (от неутрално до критично) (срв. Petersen 

1993: 55-80). Според Ганзел наратология, насочена към дискурса на паметта, 

(следваща наратологичните признаци на Жерар Жонет), фиксира следните 
параметри:  

а) Повествовател (възраст/поколение): тук трябва да се зададе въпросът 

дали е разбираемо кой разказва – дете, младеж, възрастен или личност, която е 
в напреднала възраст, дори е възможно да се намира на прага на смъртта.  

б) Повествователно посредничество или глас по Ж. Жонет: търси се 

повествователната инстанция, дали става дума за аукториална, персонална или 

Аз-инстанция или по Жонет за хомо- или хетеродиегетичен, в определени 
случаи автодиегетичен повествовател. При това могат да бъдат различавани 

“personal voice” (личен глас), “communal voice” (колективен глас) или 

“authorial voice” (авторов глас).  
в) Структура на перспективата: Смяната на различните повествователи 

или фокализиращите инстанции прави възможен моно- или 

мултиперспективен поглед, може да се създаде полифония (М. Бахтин).  
г) Отношение на повествователните нива: става дума за въпроса кое 

повествователно ниво доминира, съответно до каква степен следва смяна на 

повествователните нива. Има възможност отдалеченото (минало) действие да е 

на преден план (диегетично ниво) или да е налична концентрация върху 
процеса на извикване на спомените в настоящето (екстрадиегетично ниво).  

д) Представяне на вътрешния свят: чрез вътрешна фокализация 

(информацията се предава от гледна точка на протагониста) има възможност, 
миналото да бъде обобщено от гледна точка на преживяващия Аз, 

висшестоящият и съвременен хоризонт на знанието отсъства. 
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Събитията/спомените се разбират от гледна точка на тогавашното (детско) 

преживяване (няма евалуация/оценяване – „fields memories“ – детски поглед). 

Чрез външна фокализация се променя акцентът от диегетично на 

екстрадиегетично ниво. Разказващият Аз вижда миналите събития в 
светлината на съвремието. С погледа към миналото следва евалуация и оценка 

на събитията. Затова се говори за “observer memories”. При спомени за 

детството и юношеството би могъл да се предложи термина „поглед на 
възрастен”, защото само след дистанциране от детството става възможно то да 

се оценява аналитично.  

е) Представяне на времето: има се предвид анахроничната или 

хронологическата времева последователност, както и отношението между 
минало и настояще. За инсценирането на спомени особена роля играе 

ретроспекцията.  

ж) Представяне на пространството: фикционалното пространство може 
да е заредено (символично, атмосферно, контрастиращо) чрез своята функция 

като място на действието. Може да става дума за частно или обществено 

пространство. С пространството се поставя социална рамка, която може да се 
превърне в „културно пространство на паметта”.  

з) Паратекстуално изграждане: чрез цитати, мото, крилати фрази може 

да се насочи вниманието към специфична културна традиция и тя да бъде 

актуализирана.  
и) Форма на паметта: това е резюмиращ въпрос дали представеното 

реферира по-скоро комуникативната (краткосрочната) или по-скоро 

културната (дългосрочната) памет (срв. Ганзел 2009а: 24-26).  
В текстовете, в които основна роля играе моментът на спомнянето, може 

да бъде установен следният модел: в тях има нещо спомняно и някой спомнящ 

си. В това отношение трябва да се прави разлика между спомняния Аз и 

спомнящия си Аз. Спомнящият си Аз с голяма вероятност се намира в 
съвременността за разлика от спомняния Аз, при когото става дума за 

присъствие в миналото. Разликата между преживяващия и разказващия Аз, 

съответно между спомняния и спомнящия си Аз провокира въпроса доколко е 
достоверно спомняното. Ганзел призовава към правене на разлика между 

„недостоверно разказване” (unreliability of narration) и „недостоверност на 

спомнянето” (unreliability of memory). Трябва да се изхожда от това, че не 
може да има достоверност на спомена, и в това отношение онези, които 

признават своята несигурност във връзка със спомнянето, всъщност са по-

достоверни, отколкото повествователни инстанции, които нямат съмнения 

относно спомняното минало (срв. Ганзел 2009а: 35).  
Основополагащо за процеса на спомняне е обстоятелството, че 

индивидите са обзети от мисълта или би трябвало да са обзети от мисълта да 

създадат смислено отношение между миналия опит и съответното настояще, 
защото само тогава е възможно да се укрепи Азът. От самосебе си се разбира, 

че този механизъм важи за възрастни, но и в далеч по-голям мащаб за деца и 
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младежи. Ако на спомнящия си Аз не се удаде да свърже своите спомени с 

настоящи лични и обществени условия и потребности, ценности и норми, 

може собствената идентичност да е поставена под въпрос. Най-често такъв е 

случаят, когато става дума за травматични преживявания (срв. Ганзел 2009б: 
19-38). Азът се опитва по възможност да изключи такива преживявания, те 

биват потискани.  

Изследваните романи демонстрират псевдо-автобиографичен характер. 
За „7 килограма време“ можем да твърдим, че има формална идентичност на 

повествовател и главен герой. В това отношение той принадлежи към типа на 

хомо- и автодиегетичното повествование. Под автодиегетичен тип се има 

предвид хомодиегетично повествование, в което Аз-повествователят е главен 
герой на повествованието. Прави впечатление натрапващото се лично 

местоимение аз, повтарящо се многократно в поредни изречения (7 КВ, 6)4. В 

„Меча кожа“ установяваме третолично хетеродиегетично повествование, което 
при особено ключови за идентичността или емоционални спомени преминава 

в хомодиегетично. С препратката към повествователната инстанция е засегнат 

само един елемент, който трябва да бъде взет под внимание при 
наратологично изследване на текстове на паметта.  

Спомнянето се тематизира експлицитно в неговите многообразни 

разновидности и с това винаги присъства в действието на текста.  
 

На колко години съм? На десет или дванадесет. Виждам се в леглото на баба...  

(7 КВ, 9).  

 
Образите така ме заливат, че абсолютно забравям къде съм и какво правя. Седя 

тогава в „другата стая” и мисля за града. Седя днес на бюрото и забравям къде 

съм и какво правя. Потапянето ми отвъд реалността ме прави едно с мен самата 

тогава и днес. Връщането в реалността всеки път е разочароващо, всеки път е 

насилствено събуждане, при което лицата около мен ми изглеждат чужди и 

далечни, гласовете достигат до мен от някаква дълбочина в мен, която трябва да 

опозная, докато гледам замислено Мила от тогава и чакам... себе си (7 КВ, 89-

90).  

 

Черупката на времето се пука. Въпреки това понякога не ми се отдава да се 

измъкна от яйцето на миналото, а прониквам още веднъж във вътрешността на 
яйцето. Тогава казвам: Сега! Устремявам се към важното, освобождавам се от 

настоящето, оставям го да бъде погълнато от податливата маса на миналото, 

вече не знам къде свършваме аз и моето детство. Повечето хора престанаха да 

пресичат без усилие границата между Сега и Тогава, затова изискват 

последователност в перспективата на разказа: разказвач в „Сега”, дете в 

„Тогава”; но езикът никога няма да съответства на времето (7 КВ, 95). 

 

                                                             
4 Цитатите от романа се дават със съкращението 7 КВ и страница и са съгласувани с 

изданието: Zacharieva, Rumjana: 7 Kilo Zeit. Berlin: Horlemann, 2013. Преводът е мой – 

Б.П.  
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Аз-повествователката, която се намира в настоящето, се опитва да си 

спомни как се е чувствала като дете. Такъв опит, да се потопи в тогавашното 

дете, е възможен чрез вътрешна фокализация. По този начин в контекста, с 

представянето на вътрешния свят, има шанс да се схване миналото от гледната 
точка на преживяващия Аз. При това настоящото висшестоящо знание 

отстъпва назад. Миналите събития се разбират от гледната точка на 

тогавашното (детско) преживяване. Става дума за полеви спомени „fields 
memories” и може да се говори за „детски поглед”. В случая обаче не може да 

бъде запазен този поглед, защото спомняното минало се релативира или 

коментира от позицията на днешното знание на възрастния. Това става чрез 

външна фокализация, която води до това, че разказващият Аз вижда миналите 
събития в светлината на съвремието, от което следва евалуация и оценка. Тук 

говорим за „observer memories” (спомени на наблюдателя). Ганзел предлага в 

този случай да се въведе терминът „поглед на възрастен”, защото само един 
възрастен може да коментира ретроспективно детството си (срв. Ганзел 2009а: 

38).  

 Аналогична стратегия е използвана и при представянето на един от 
ключовите спомени на Мила от юношеските ѝ години в романа „Меча кожа“. 

Това се случва в София по време на един творчески разговор в Съюза на 

писателите, на който тя е поканена като млад талант. Този разговор поставя 

под въпрос почти всичко, в което Мила досега е вярвала, и тотално разтърсва 
представите ѝ за професията писател. Непосредствеността на повторното 

преживяване на спомена е предадено под формата на писмо, в което се 

разказва от първо лице в сегашно време. По този начин това ключово събитие 
изпъква на фона на останалата част от романа, в която спомените представя не 

Мила, а хетеродиегетичен повествовател.  

 В спомена се срещат членове от Съюза на българските писатели, които 

реално съществуват и насочват към авторката Румяна Захариева и нейното 
творчество, както и други, които без съмнение са фиктивни. Създава се смес от 

реални имена от българската култура и фикционален разказ, която, от една 

страна, представя типична ситуация за тоталитарната система; от друга страна, 
смесването изтъква индивидуалното справяне с нея.  

 Сред присъстващите е Георги Джагаров, който в романа също е 

председател на Съюза на писателите и от когото се споменават действително 
съществуващи литературни произведения. Мила се чувства добре подготвена, 

защото познава от училище неговата пиеса „Прокурорът“ (1965 г.). Тя е 

научила наизуст идеологически одобрената от партията интерпретация, 

защото не може да я осмисли: „Социалната и лична драма на убедения 
комунист, който живее в постоянно противоречие с предписаните от партията 

форми на поведение и директиви, е тема на пиесата“ (МК, 88). Училището е 

важен инструмент на комунистическата диктатура, то формира и унифицира 
мисленето на подрастващите, обучава ги в не-мислене и в наизустяване на 

партийно изгодни трактовки. В действителност пиесата е приета 
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противоречиво – според някои съвременници на събитията тя е първият 

художествен удар срещу механизмите на сталинистката система у нас (срв. 

Гозес 2015), според други демонстрира нагаждане към режима.  

 В спомените на Мила пиесата е критична към режима, макар че тя 
междувременно (в момента на спомняне) се е запознала с разнообразните 

стратегии и трикове на партията, които целят да подчинят и обезличат 

писателите. Изкушения като привилегии, власт и обществено признание, но и 
лично познанство и контрол от страна на държавния глава са сред най-често 

прилаганите средства срещу хората на изкуството и свободомислещите. Тази 

двулична културно-политическа практика е обобщена от Мила: 

  
Тридесет години по-късно Мила се усмихваше при мисълта за лятото на 1966 

и знаеше: вместо да изпрати автора Джагаров в трудов лагер, партията го 

поставя на трона на председателя на Съюза на писателите, а неговата 

опърничава и разтърсваща пиеса вместо да бъде забранена, била надлежно 

преведена и играна в Англия, Дания, Румъния, САЩ и много други страни. За 

разлика от властимащите в Съветския съюз държавният и партиен 

ръководител на България постъпва като мъдрец. Най-добрите поети и най-

свободолюбивите мислители не били затваряни, а осигурявани с високи 

постове и по този начин обезсилвани. Случаят с Любомир Левчев, 

наследникът на Джагаров от 1976 до 1989 г., чиито стихове Мила обичаше и 

беше превеждала на немски, беше друг трагичен пример за това (МК, 89).5  

 

В „7 килограма време“ главната героиня често тематизира процеса на 

спомняне и артикулира страха си да не загуби цялото минало, ако не хване 
всяка отделна бримка от канавата на времето и ако не разкаже всяка отделна 

история. Тя самата се възприема като червена нишка, която трябва да доведе 

започнатото до край. И в същото време не осъзнава, че може да загуби себе си 

в този процес. Тя приема имената – идентичностите на хората, чиито истории 
разказва.  

Специфично за повествованието в „7 килограма време“ е, от една страна, 

създаването на илюзия за непосредственост на представянето на спомена с 
помощта на вид самозабрава от страна на разказвача, т.е. липсват каквито и да 

било коментари и рефлексии на нивото на повествование; от друга страна, на 

преден план излиза гледната точка на повествовател, който разказва от 
позицията на изминалото време, подрежда и оценява събитията. Този феномен 

е много добре разпознаваем чрез употребата на различни лични и времеви 

форми и постоянният преход между тях може да бъде посочен като 

стилистична особеност на текста. Условно сегашното време обозначава 

                                                             
5 Цитатите от романа се дават със съкращението МК и страница, и са съгласувани с 

изданието: Zacharieva, Rumjana: Bärenfell. Unkel/Rein; Bad Honnef: Horlemann, 1999. 

Преводът е мой – Б.П.  
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времето на повествованието, докато миналите времена разказват факти и на 

тази основа се създава опозицията „сега – преди”.  

Аз-повествованието в сегашно време обикновено се въвежда с 

описанието на възприятия – шум от високоговорител, гърмящ с новини за 
Студената война; мирис на палачинки и изгоряла захар, идващ от лятната 

кухня на маминка; усещането на килима в „другата стая” под босите крака, 

където Мила отива да си вземе бонбона.  
 

Всеки ден мога да влизам само веднъж, всеки ден само една бонбона, за да 
стигнат до края на месеца – докато майка и татко изпратят нова кутия от 

града. Сърцето ми бие чак в гърлото: А какво би станало, ако някога си взема 

две?  

 

След спекулацията с тази мисъл следва споменът коментар в минало 

време, че никога не се е осмелявала да го направи. Т.е. наличието на времева 
дистанция между момента на спомняне и описваните преживявания се 

подчертава експлицитно чрез промяната на граматическото време.  

Като особеност на стила се забелязва многократно смяна на 
перспективата на повествование от хетеродиегетично към хомодиегетично. 

Самите разказващи се дистанцират в спомените си, например:  
 

И докато татко разказва, се отделя от себе си, започва да се наблюдава отвън. 

Не казва вече „аз”, а само „Зако” за себе си. В своите спомени наблюдава онзи 

работлив младеж от тогава, като че ли той е негов по-малък брат или негов 

син, с когото той, днешният, се гордее, и разказва нататък, че през онази зима 

на 1940–1941 г. Зако не трябваше да чопли тиквени семки, за да се избави от 

гладната смърт.  
Седях в скута на татко и го слушах, а това, което той разказваше, ме правеше 

част от него, границата между разказващия ми баща и мен беше изтрита: 

границата между моя пораснал баща и малкото момче от тогава, което беше 

баща ми в неговата история, беше също изтрита, а аз стоях в неговия скут и го 

слушах, докато зимата на 1940–1941 се вихреше над покривите на града.  

Студено е. Аз съм четиринадесетгодишният Зако в годината преди рисуването 

на табели. Завит в тежко вълнено одеяло, лежа в леглото и се взирам в 

тавана... (7 КВ, 122).  

 

В цитата се открива още една особеност на повествованието, а именно 

„спомен в спомена”. Мила се идентифицира многократно в текста с реални и 

фикционални личности, с роднини и литературни образи. Тя е 5-годишният си 

баща, който трябва да пази полето с дини в продължение на пет дни (7 КВ, 
207). Тя е и Маминка, която на 12 години трябва да напусне училище, за да 

помага на баща си.  
 

Маминка разказваше, а аз вече не бях Райна Княгиня, която наскоро беше 

ушила знамето на бунтовниците; не бях вече Зоя Космодемянская, която беше 

измъчвана от фашистите и трябваше да умре за свободата, нито бях моята 
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дванадесетгодишна майка, която блъскаше люлката с бебето в стената и по-

късно, танцувайки с Андрей Болконски, спечели всички шоколадови торти в 

актовата зала на гимназията във Варна, нито Наташа Ростова, която по време 
на един валс посвети сърцето си на учителя по физическо Захари Костов. Аз 

бях моята дванайсетгодишна баба – моята Маминка (7 КВ, 239).  

 

Може да се обобщи, че повествователното разгръщане на 

псевдоавтобиографичното спомняне определя тематиката и структурата. 
Нейното съществуване е в центъра на случващото се. Чрез много аналепси 

читателят е отвеждан до различни релевантни истории. Спомените на главната 

героиня, които тя коментира частично от дистанцията на времето, се отнасят 
не само до нейната собствена история за детство, училище, любови и други 

събития, а и до историите на нейните роднини, родители, дядовци и баби. 

Връщането назад в миналото достига до годината на освобождаване от 

османско владичество – 1878 г., когато баба Злата (прабаба на Мила) е малко 
момиченце, а в текста са представени спомените ѝ за нападение на черкези в 

селото.  

Авторката изобретява форма на спомен („спомен на спомена”), в който 
разказването става преразказване. Един сравнително дълъг цитат с размисли 

на 12-годишната Мила за времето и разказите онагледява принципа на 

действие на комуникативната памет:  
 

Времето, това бяха хората: маминка, дядо, татко, майка и всички останали. 

Стана ми ясно, че времето би съществувало само толкова дълго, колкото 
маминка е тук, докато татко е тук и могат да ми разказват техните истории. 

Може би ги повтаряха толкова често, за да преминат постепенно у мен, и един 

ден, когато те вече няма да са тук, аз ще нося тяхното време у мен и ще го 

разказвам нататък, така че времето да остане безкрайно. Затова и те ми 

разказваха за техните бащи и за техните детства и тези детства се преплитаха с 

моето и всяко следващо детство ставаше по-богато с едно детство (7 КВ, 206-

207).  

 

Ако парафразираме едно твърдение на Дончо Градев, във всеки 
автобиографично маркиран текст присъства един неотменен елемент. Това е 

образът на „другите”, който по многостранен начин е вплетен в житейската 

история на отделния човек. Още в първите спомени заедно с датите и 
събитията се появяват имената на типичните лица и групи, чийто социален 

статус, действия и характеристики служат за идентифициране на съответния 

герой (срв. Градев 2015: 9).  
В спомените от детството и юношеството важна роля играят и 

спомняните топоси, защото спомените от детството се случват в обществено 

белязани места: градината, къщата, избата и т.н.: „Образът се намества именно 

в рамките на семейството, тъй като още от самото начало той е бил включен в 
него и никога не е излизал оттам”. „За детето светът винаги е пълен с човешки 

същества, с доброжелателни и злокобни видения” (Рикьор 2006: 132-136).  
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Ако възприемем пространството като място на памет, трябва да 

отбележим, че то може да изпълнява най-малко две различни функции: може 

да бъде мястото на предизвикване на спомена и може да представлява фона на 

спомена. В романите „7 килограма време“ и „Меча кожа“ са актуални и двете 
функции: спомените на Мила са свързани с Ново село, в което е отраснала, с 

Русе, където живеят родителите ѝ и където посещава гимназия, със село Равно, 

където са родителите на баща ѝ. Посещението на съответните селища 
мотивира инсценирането на спомени, свързани с географските реалии или с 

обитателите им. Главната героиня има любими места, където обича да 

пребивава и които се оказват важни места за спомнянето. Такива са градината 

и двора в къщата на село – градината подтиква към извикването на спомени за 
безгрижното детство. Селскостопанският двор е свързан най-често със 

спомена за разкриването на истини от живота (любовната игра на пуяците, 

раждането на агънце). Чешмата в селото е също място на памет, но за маминка, 
която я свързва с присъствието на германци през Втората световна война. 

Хетеродиегетично са представени, от една страна, спомените на маминка за 

разквартируваните в селото военни фашисти като възпитани и чисти хора, и от 
друга, образите, придобити от Мила под влиянието на социалистическата 

пропаганда. Присъстват и спомняни места, които могат да се тълкуват като 

травмиращи и „опасни“. Негативни емоции и неприятни усещания се 

разкриват в спомена за жилището на родителите в града: няма достатъчно 
светлина заради нов строеж пред прозореца, няма достатъчно място. Мила 

изпитва страх от закачалката, затрупана с дрехи. Друг травмиращ топос в 

спомените на Мила е двудневният престой в болницата на града, сравнена със 
затвор. И съответно чувството на страх и безпомощност е предадено чрез 

преднамерено удължаване на разказа. Времето на разказа обхваща 10 

последователни глави от общо 63. Ефектът на спрялото време се постига от 

авторката чрез вплитането в текста на множество спомени както на 7- и 12-
годишната Мила, така и на баща ѝ Зако на 3 и 5 години, спомени за неговия 

баща – дядо Коста, подробни описания на случващото се на улицата, 

наблюдавано от прозореца. За подрастващата Мила настъпилото първо 
месечно неразположение е повод за размисли за самотата и за липсата на 

контакт с родителите, за желанието да споделя с тях важни събития, както и 

мечтата да бъде някога с тях на почивка. Детайлността на описанието на този 
конкретен епизод от живота на Мила му придава голяма относителна тежест, 

като дистанцията спрямо това, което се разказва, е по-малка и представяното е 

по-реално за реципиента.  

Аналогичен спомен е представен в „Меча кожа“. Това е споменът за 
първата година в Английската гимназия в Русе, където новата атмосфера 

(животът в пансион с непознати хора), стресът от интензивното учене на 

английски език, както и силната носталгия по село, маминка и дядо разболяват 
Мила. Този спомен обхваща части от втора и трета глава в текста (МК, 31-32, 
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47-48, 53-55, 59). Престоят в болницата този път е свързан с първите любовни 

трепети.  

Най-общо констелацията на пространството в текстовете, засягащи 

спомени, разяснява конструкционния характер на спомена. Въпреки че се 
посочват конкретни пространства, които придават автентичност на текста, те 

само частично са запазени в спомена и не трябва да бъдат разбирани като 

обективно отражение на топоси. Избраното място на действието и неговите 
околности са важен маркер за очакваната рефлексия на спомените. Те ни 

насочват към една съвсем определена епоха. Активният и интензивен живот в 

селата в средата на 60-те години на миналия век е бегло съпоставен с живота в 

града, най-вече чрез сравнение на архитектурата и условията на живот, което 
се обяснява с детската възраст на разказващата спомените си повествователка.  

Красноречиви изводи за социалистическата реалност позволява и 

споменът за срещата на Мила със социалистическата върхушка в лицето на 
Златев, отговарящия за литература в Клуба на дейците на културата. 

Обзавеждането на неговия кабинет противоречи на очакванията на Мила. 

Липсата на очакваните вездесъщи портрети на Георги Димитров, „баща на 
модерната българска нация”, на Маркс и Енгелс, на Ленин, имплицитно 

внушава тяхната масовост и още по-силно подчертава необичайността на 

присъствието на портрета на „един старомоден тип: Димчо Дебелянов“ (МК, 

11). Впечатлена от портрета на Дебелянов тя достига до още едно прозрение: 
„Цялата ситуация изобщо не беше социалистическа. Креслата от розов плюш и 

махагон като в английските романи, мирисът на паркетин, каната с черен чай, 

красивите порцеланови чаши...“ (МК, 12).  
За първи път Мила се сблъсква с факта, че през социализма далеч не 

всички са равни, както тръби навсякъде социалистическата пропаганда. Тя 

вижда един друг свят, в който важат привилегии и в който хората не са 

дефинирани изключително и само от политическата система: „Златев галеше 
редовете върху хартията, обръщаше се към майка не с „другарко“, а с 

„госпожо“. Имаше значи свят, в който майката не беше другарка, а госпожа“ 

(МК, 15).  
Златев е представител на тази интелигенция, която в социалистическите 

страни често е стояла между опозицията и конформизма. Той разпознава 

таланта на Мила и я подкрепя, не се опитва да я насочва или да я използва за 
партийни интереси, показва ѝ своето уважение. „Обзалагам се, че дори не сте 

влюбена! Истинските лирици, Мила, нямат нужда от хормонален импулс, за да 

се обърнат към поезията. А и... из техните текстове не мога да човъркам“ (МК, 

16). И действително темите на първите ѝ стихове не са любовта и емоциите, 
свързани с мъже. Следващите редове синтезирано представят най-ярките 

спомени, отразени в текстовете на двата романа:  
 

Когато започна да пише, беше на десет. Тогава нямаше никакъв мъж, тогава я 

нямаше любовта. Тогава ги имаше селото, самотата, вечното очакване на 

родителите, на автобуса, от който те отново и отново не слизаха. Разказите на 
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баба ѝ и нейните български народни песни, които бяха все тъжни. Спомените 

на дядо ѝ от Втората световна война в Германия. Приказното детство на баща 

ѝ с конете в гората и в колибата до бостана с дини. Страхът, че ще бъде убита, 
когато дядо пак се втурваше с гол нож към баба, защото той беше алкохолик. 

Срамът като единствено градско чедо да живее сред селячета, да е отглеждана 

като сираче от бабата въпреки живите родители (МК, 44).  

 

Въпреки крехката възраст на Мила никак не е детско, още по-малко 

детинско, тематизирането на стоковия дефицит в същия период, на липсата на 
хранителни стоки, на мизерните магазини. Интересни са и спомените за 

съвместния живот на различни етноси и религии.  

В „7 килограма време“ сегашният момент, от който Мила си спомня като 
възрастна, не е уточнен. Тя се връща назад в спомените си за онова лято през 

1962 г. (след шести клас, преди последната година на село) при маминка и 

дядо. Точно през това лято настъпват важни събития в развитието ѝ като 

индивид (първо влюбване, осъзнаване на сексуален интерес, първа 
менструация). Като здрава нишка в текста присъства мотивът за постоянното 

очакване на родителите, които много рядко идват на село. Артикулирана е 

осъзнатата липса на контакт с тях – нещо изключително важно за 
подрастващите.  

В „Меча кожа“ моментът на спомняне е конкретизиран в хода на 

повествованието неколкократно, чрез посочване на възрастта на Мила – 46 
години (МК, 8), чрез уточняване, че е била на 13 години през 1963 г. (МК, 31), 

както и с цитирането на радиопредавания от лятото на 1996 г. и 

кореспонденция на Мила със съпруга ѝ.  

В заключение, в опит да се отговори на въпроса доколко този текст 
допринася за комуникативната и културната памет, може да се обобщи 

накратко:  

Хетеродиегетичните повествователи чрез техния „олимпийски“ поглед 
предлагат добра възможност за предаване на основни ценности и норми на 

дадена специфична култура на определени поколения. Аукториалният 

повествовател, който може да обозре времето и пространството и се намесва 
коментиращо, стои над света и манифестира предимно културната памет. Аз-

разказите са типичен израз на комуникативната памет и могат да създадат 

чрез концентриране върху житейския опит, спомените, преживяванията на 

разказващия Аз съответната комуникационна ситуация. Хомо- и 

автодиегетичните повествователи притежават възможността да говорят и от 

името на група, в този смисъл има преход към репрезентацията на 

културната памет.   
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3. Дигитални измерения на литературата: медийна трансформация на 

романа на Роберт Музил „Мъжът без качества“  

(ДАНИЕЛА КИРОВА) 

 

С развитието на комуникационните и информационните технологии от 

края на XX и началото на XXI век във всички сфери на обществения и 

културния живот са налице интензивни промени, в основата на които стои 

процесът на дигитализация. Постепенното заместване на конвенционалните 

медии с дигитални оказва въздействие и върху процесите на писане и четене, 

производство и дистрибуция на литература. Докато до определен момент 

книгата е основен канал за извличане на информация, то интернет и 

електронните издания се проявяват като своеобразно допълнение към медията 

книга. В настоящия момент електронните безкнижни канали са, а може би и в 

бъдеще ще останат, основен източник на информация. А това от своя страна 

води и до нов начин на рецепция и интерпретиране на тази информация. 

Литературата, възникнала на принципа на линеарност, която в 

последствие е дигитализирана, също е част от новите медии и представлява 

интерес както за литературознанието, така и за медиазнанието. Настоящото 

изследване се фокусира върху начина, по който смяната на комуникационната 

среда води до метаморфози в начина на четене и осмисляне на получената 

информация, а също и върху новите възможности за дигитално представяне на 

други свързани с литературата области.  

Предмет на настоящото 

изследване е излязлото през 2009 г. и 

актуализирано в годините коментирано 

Клагенфуртско дигитално издание на 

творчеството на един от най-значимите 

немскоезични писатели на XX век Роберт 

Музил.6 Целта на авторския колектив 

(Валтер Фанта, Клаус Аман и Карл Корино) 

е след дигитализиране да бъдат публикувани 

всички литературни, есеистични, крити-

чески и научни произведения, както и оста- 

 

Фиг. 1 Клагенфуртско издание 2009 г. 

                                                             
6 Musil, Robert (2009): Kommentierte digitale Edition sämtlicher Werke, Briefe und 

nachgelassener Schriften. DVD-Version. Hg. von: Walter Fanta, Klaus Amann und Karl 

Corino, Klagenfurt: Robert Musil-Institut der Universität Klagenfurt. 
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вените в наследство писма, съчинения и бележки с транскрипции и 

факсимилета нa всички  ръкописи, придружени с регистри, коментари и 

критични бележки.   

Изданието е резултат на трийсетгодишна работа в екип, инициирана от 

други изследователи на Музил (срв. Gnüchtel 2015: 51-52), като в различните 

работни фази на проекта са ангажирани специалисти от областта на 

филологията, литературознанието, културологията, информатиката и 

информационните технологии (срв. Bonacchi 2014: 135), а количеството на 

материалите е впечатляващо. Наред с публикуваните произведения 

наследството, оставеното от Музил, надхвърля 11 000 страници, които се 

съхраняват в приблизително 60 папки и 40 тетрадки (срв. Gnüchtel 2015: 51-

52). 

За да стане ясно защо едно дигитално издание е особено подходящо за 

творчеството на Музил, е необходимо да се проследят накратко изданията и 

опитите за медийна трансформация на романа „Човекът без качества”, основа 

за което ще бъдат изследванията относно историята на възникването на романа 

и неговите издания на един от авторите на дигиталното издание Валтер Фанта. 

 Според него Роберт Музил започва работа върху романа още преди 

Първата световна война, доказателство за което са ранните скици и проекти. 

През 1930 г. е издадена първата книга на „Човекът без качества”, а през 1932 г. 

първа част от втората книга. Когато Музил умира през 1942 г., романът не е 

завършен, но продължението на втората книга е налице под формата на 

коректурни листове, безброй записки, скици и редакции (срв. Fanta 2000: 93-

97). 

С издадения непосредствено след смъртта на Роберт Музил от неговата 

вдовица Марта Музил през 1943 г.7 трети том на „Човекът без качества” 

започва първият опит непубликуваните приживе ръкописи на автора да станат 

достояние на читателската публика, което продължава с двете издания на 

Адолф Фризе през 1952 г.8 и 1978 г.9, „който събира излезлите приживе на 

автора части, подрежда ги и прибавя към тях и онези неща от ръкописите, 

които се отнасят до героите и тематичните линии в романа” (Фратева-

                                                             
7 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Roman. Dritter Band. Aus dem Nachlass 
hrsg. von Martha Musil. Lausanne 1943.  

Robert Musil: Gesammelte Werke. Hrsg. von Adolf Frise. Reinbeck 1978, Bd. I: Der Mann 

ohne Eigenschaften. Roman. 
8 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Roman. Hrsg. von Adolf Frise. Hamburg 

1952 (Gesammelte Werke in Einzelausgabe, Bd. 1). 
9 Robert Musil: Gesammelte Werke. Hrsg. von Adolf Frise. Reinbeck 1978, Bd. I: Der Mann 

ohne Eigenschaften. Roman. 
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Разбойникова 2010). В тези три издания проблемът с подреждането на 

коректурните листове е решен по различен начин (срв. Fanta 2008: 342). 

Серия нови издания от 1976 г. до 1981 г., провокирани от засилващия 

се интерес към Музил, допълва издателското наследство на Адолф Фризе, кой-

то до 2013 г. притежава правата върху творчеството на автора (срв. Fanta 2016: 

804). 

Друг голям проблем при разширените три издания на „Човекът без 

качества” от 1943 г., 1952 г. и 1978 г. е постигането на линеарна структура, тъй 

като не може еднозначно да се реши дали на даден текст от непубликуваните 

приживе ръкописи може да се гледа като на продължение или като на 

предварителен етап от работата на автора. Самият Музил не е оставил нищо 

конкретно за края на романа, само една скица със заглавие „Eine Art Ende 

(Един вид край)“ (срв. Salgaro 2014: 8). 

Въпреки че всички форми на медийна трансформация от литературен 

текст към визуализация се сблъскват с трудната задача да предадат 

преразказването или илюстрирането на сюжетите линии, то за литературното 

творчество на Музил съществуват редица медиализирани адаптации. 

Докато залязващата австрийска монархия в първата книга на „Човекът 

без качества” може да бъде представена визуално, то във втората книга, която 

основно се състои от разсъждения и описание на промени във възприятието, 

това се превръща в деликатна задача, за която редица творци предлагат 

графично решение. 

Вдъхновен от кубизма, немският художник Ернст Гасенмайер създава 

през 1952 г., още преди изданието на Адолф Фризе, първите 12 илюстрации 

към „Човекът без качества”.10 

Психическото напрежение на фигурите, плаващи свободно в простран-

ството на изображението, е постигнато с помощта на разстоянието, с което те 

като че ли се доближават или се отдалечават една от друга в съответствие с 

принципа на привличане и отблъскване. Бързо променящите се взаимодей-

ствия на героите в романа също се трансформират във формално-абстрактно 

напрежение на графично артикулираното пространство. Така сърдечност и ре-

зервираност, близост и отбягване, изгубени мечти и утопични моменти могат 

да бъдат представени в структурата на взаимоотношенията, информация за 

което дават надписите под илюстрациите. В следващото им издание през 2013 

                                                             
10  Gassenmeier, Ernst (2012): 12 Illustrationen zu Robert Musils Roman „Der Mann ohne 

Eigenschaften“. Ludwigshafen am Rhein 2012. 
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г.11 Манфред Фит се опитва да установи точната връзка с главите в книгата 

(срв. Gnam 2016: 855-856). 
 

 
 

Фиг. 2 Илюстрации към романа на Роберт Музил „Човекът без качества“12 

 

 През 2013 г. се появява и графичният роман „Човекът без качества” на 

австрийския художник на комикси Никола Малер.13 Илюстраторът е взел под 

внимание само първата книга от романа, която в изданието на Фризе от 1970 г. 

се състои от 665 страници (срв. Trabert/Stuhlfauth-Trabert/Waßmer 2015: 36), и 

се фокусира върху психическите състояния на Мозбругер. На преден план в 

картините са скицирани контурите на пътища и пространства, които са 

прекалено големи спрямо фигурите. Основни елементи са решетъчните форми, 

отношението на размерите, разстоянието между фигурите и промяната на 

цветовия фон, а панелите са с различен размер и подредба. Фигурите са 

минималистични, но ясно разграничими една от друга и с разпознаваеми 

външни черти. За разлика от фигурите на Гасенмайер те винаги поддържат 

своето „душевно инкогнито“. Няколко коментара, използвани от текста на 

Музил, характеризират ситуацията. Очертаните епизоди и особеностите на 

панелите са трудно разбираеми без прецизното познаване на текстовете на 

Музил (срв. Gnam 2016: 856). 

                                                             
11 Gassenmeier, Michael (2013): Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften und 

seine künstlerische Rezeption in dem 1951 entstandenen Illustrationszyklus von Ernst 

Gassenmeier (1913–1952). Mit einem Essay v. Manfred Fath u. Alfred Huber. Heidelberg: 

Winter 2013. 
12 http://www.buecher.llux.de/?p=productsMore&iProduct=83&sName=gassenmeier--

michael-ernst-gassenmeier-illustrationen;-robert-musil--der-mann-ohne-eigenschaften. 
13 Mahler, Nicolas: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Berlin: Suhrkamp 2013. 
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Фиг. 3 Снимки от графичната новела „Човекът без качества“14 

 

Едно доста необичайно и свободно Музил-четиво от 34 листа във 

формата на комикси с автор Магдалена Щайнер е отпечатано във виенския 

булеварден вестник „Августин“ от 2007–2009 г., като всяка една от страниците 

е по дадена тема от „Човекът без качества”.15  

В 14-дневен ритъм са илюстрирани избрани пасажи от романа на века, 

като авторката съпоставя собствени кратки текстове с части от есеистичните 

размишления, монолозите и диалозите в романа, за да покаже актуалността на 

произведението, публикувано през 1930 г. Липсва линейната последователност 

на изображенията, характерна за традиционния комикс, а всяка картина сама 

по себе си е произведение на изкуството (срв. Sommer 2007: 3). 

                                                             
14http://www.suhrkamp.de/mediathek/bilder_aus_der_graphic_novel_der_mann_ohne_eigen

schaften_663.html#Bild=1. 
15 Steiner, Magdalena: Comic zum Mann ohne Eigenschaften; abgedr. in der Wiener 

Obdachlosenzeitung Augustin (2007–2009), Nr. 195–256. 
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Фиг. 4 №195 31.1. –13.2.07 16                      Фиг. 5 № 196 14.2. –27.2.0717 

 

Наред с визуалните издания на романа през последните години са 

създадени и няколко акустични трансформации на „Човекът без качества”, 

информация за които се съдържа в най-голямата библиографска база данни в 

света – WorldCat.18 

През 1989 г. издателство „Роволт“ публикува три аудио касети с 

избрани откъси от „Човекът без качества”, прочетени от Кристоф Бантцер. 

През 2004 г. Баварското радио издава така наречения „Ремикс”19 на 

„Човекът без качества” с продължителност от 1161 минути и 20 компакт 

диска. Проектът е компилация от литературно и сценично инсценирани 

текстове и редакции на Музил, както и от статии на известни критици, 

литератори и писатели, като е използван вариантът на дигиталното 

Клагенфуртско издание от 1992 г. С термина „ремикс“,  заимстван от света на 

диджеите, издателите искат да се разграничат от традиционните и 

експерименталните аудио книги, а целта е редактирането и интерпретирането 

да се превърнат в един „медийно-естетически процес“. 20-те части на 

„ремикса” са разделени на два комплекса, като в първия е направен преглед на 

събитията в публикуваните приживе от Музил глави, а дискурсивните откъси 

са озвучени от различни гласове. Вторият комплекс реконструира оставеното 

от Музил в наследство и по този начин представя един възможен вариант на 

                                                             
16 http://www.augustin.or.at/documents/article-docs/article-2881/augustin_195.pdf, S.40. 
17 http://www.augustin.or.at/documents/article-docs/article-2883/augustin_196.pdf, S.48. 
18http://www.libcat.bucknell.edu/title/mann-ohne-eigenschaften-erstes-buch-kapitel-1-

123/oclc/254154097/editions?referer=di&editionsView=true. 
19 Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. München: Der Hörverlag 2013. 
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текста на романа (срв. Gnam 2016: 857-858). Днес достъпът до 20-те части е 

свободен на интернет страницата на Баварското радио.20 

Всички представени форми на медийна трансформация на „Човекът без 

качества” успяват в по-голяма или по-малка степен да се отдалечат от 

принципа на линеарността, характерен за печатната книга. Това става 

възможно едва с въвеждането на основния маркиращ език за описание и уеб-

дизайн – HTML – и на принадлежащия към него софтуер. От една страна, 

свързването и добавянето на хиперлинкове към текстове, картини и звуци от 

различен произход предлага един съвсем нов начин на четене и възприятие. От 

друга страна, конципираната първоначално като военен проект мрежа, която 

днес наричаме интернет, окончателно се утвърждава като „нова медия” 

(респ. „нова медийна среда“), с която се свързват много очаквания, както в 

началните години на радиото и телевизията се е казвало, че с новия начин на 

разпространение ще се развият и нови форми на изкуство и по-специално на 

литература (срв. Segeberg/Winko 2005: 32-33). 

Първа стъпка към дигитализиране на непубликуваните приживе 

ръкописи на Роберт Музил е CD-ROM-ът на издателство „Роволт“ от 1992 г, 

който по технически и финансови причини не получава голямо 

разпространение, тъй като е създаден само за DOS-системи; той почти няма 

въздействие върху изследванията на Музил (срв. Silgaro, 2014: 9). 

  

 

Фиг 7: Транскрипция по модела Castex/Aspetsberger през 1980 г.21 

                                                             
20 http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/hoerspiel-und-medienkunst/musil-

download100.html. 
21 http://computerphilologie.digital-humanities.de/jg09/fanta.html#FNRef1. 
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Фиг 6: Откъс от транскрипция след отпечатване с WordPerfect през 1990 г.22 

http://computerphilologie.digital-humanities.de/jg09/fanta.html#FNRef1 

 

 
 

Фиг 7: Откъс от факсимиле на страница от оставеното в наследство - папка I/8, с. 6323 

 

Клагенфуртското дигиталното издание от 2009 г. с право има 

претенциите да бъде едно историко-критическо издание от нов тип, което е 

резултат от ползотворния диалог между модерната издателска наука и 

съседните литературоведски области на изследване. Текстът е представен в 

                                                             
22 http://computerphilologie.digital-humanities.de/jg09/fanta.html#FNRef1. 
23 Пак там. 

http://computerphilologie.digital-humanities.de/jg09/fanta.html#FNRef1
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три варианта: като транскрипция, като текст за четене и като факсимиле на 

съответния лист от оставеното от Музил наследство.  

Текстовете за четене от Клагенфуртското издание са по-удобен за 

читателите вариант на текстовите свидетелства, които освен това са основа за 

предстоящо издаване на цялото творчество в дванайсет тома. С това 

Клагенфуртското издание задоволява актуалните стандарти и потребности 

както на филолозите, така и на неспециалистите. То е свидетелство за една 

„филология на изданията с точност и душа“. Текстовете се тълкуват чрез 

хиперлинк препратки, а историята на възникване и отпечатване винаги е 

документирана. Към всяка от почти 12 000-те страници с автограф е поместен 

коментар, който съдържа информация за писмения материал като място и 

датиране на текста. DVD-ROM-ът предлага също няколко регистъра, сред 

които препратки към литературните фигури от романа „Човекът без качества” 

или към исторически лица и места, които са споменати в произведението на 

австрийския писател. В края на раздела „Коментари“ стои една разделена на 

пет части библиография, която препраща към самостоятелни и 

несамостоятелни публикации на Музил, издадени приживе, и към най-доброто 

от неговите посмъртни издания, които са обект на изследване, както и към 

рецензии и друга вторична литература. 

Това изобилие от материали подтиква към една нова форма на 

използване, за която се предвижда „навигация вместо четиво“. В DVD-

изданието могат да се изпробват различни форми на навигация: 

1. интертекстуални отношения (препратки в рамките на текстовия корпус); 

2. интермедиални отношения (свързване на текстови и аудиовизуални 

елементи); 

3. интертекстуални отношения (препратки към текстове на други автори); 

4. контекстуални отношения (биографична и историческа информация); 

5. информационни отношения (регистрации на метаданни към текстовия 

корпус и системата за търсене на информация) (срв. Salgaro 2014: 9-10). 

Поставено на основата на хиперлинкове и сложни функции за търсене, 

дигиталното издание свързва произведения, апокрифни текстове и коментари, 

като по този начин позволява неограничено сърфиране във вселената на Музил 

и води отвъд нейните граници към контексти, извадки от философски или 

психологически произведения, които авторът е преработил в своите текстове. 

Клагенфуртско издание от 2009 г. може да бъде характеризирано като 

„work in progress”, защото то е било актуализирано неколкократно, официално 
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през 201224 и неофициално през 201325, като през 201526 г. към него са 

добавени и други невзети до този момент под внимание текстове и липсващи 

коментари на Музил. Потвърждение за това е и намерението през следващите 

години изданието да се развие като една динамична изследователска интернет 

платформа и издаването на 12 тома на хартиен носител, което предстои да се 

осъществи до есента на 2022 г.27 

След появата на най-новата версия на Windows през 2015 г. технически 

остарелият софтуер на дигиталното издание от 2009 г. вече не се поддържа, 

което е проблем за нови актуализации. 

Паралелно с последното книжно издание на Роберт Музил на 

издателство „Jung und Jung Verlag“ от есента на 2016 г. вече функционира и 

Музил-интернет-портал MUSIL ONLINE28 с отворен достъп. Двата източника 

са разработени от Института за литературни изследвания на Роберт Музил и 

литературния архив към Университета „Алпен-Адрия“ в Австрия. Чрез 

хибридното издание – книга & интернет, което за разлика от Клагенфуртското 

издание непрекъснато може да бъде коригирано, допълвано и модифицирано, 

се предлага решение на проблема, свързан с невъзможността за актуализация. 

 
 

Фиг. 8 Музил-интернет-портал MUSIL ONLINE29 

 

                                                             
24 http://computerphilologie.tu-darmstadt.de/jg09/fanta.html. 
25 http://www.musilgesellschaft.at/texte/musilforum%20online/Musil-

Bibliographie_August%202017.pdf. 
26 https://campus.aau.at/cris/project/0f4dc44845ae29440145b1a738d65a43. 
27 http://jungundjung.at/content.php?id=2&b_id=248. 
28 http://musilonline.at/musil-online/das-portal/. 
29 http://musilonline.at/musil-online/das-portal/. 
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Чрез разделите „Текстове на Музил“, „Архив“ и „Коментар“ на 

разположение в портала е пълният историко-критичен инструментариум като 

зачерквания, вмъквания, пояснения, изображения на оригиналите, 

транскрипции и коментари. Стъпка по стъпка и едновременно с публикуването 

на всеки нов том от общо 12 до 2022 г. съответните материали ще бъдат 

публикувани и онлайн, а разделът „Коментар“ ще се разширява 

последователно „интердискурсивно“30. Наблюдава се постоянен обмен на 

информация от книжен към дигитален носител и обратно. 

По всяка вероятност това наследство никога нямаше да бъде видяно 

като едно цяло по друг начин освен дигитално. Както вече беше споменато, 

има частични издания на непубликуваните приживе ръкописи като печатна 

книга, по-специално на тези към „Човекът без качества”. Но всяко едно такова 

частично представяне носи почерка на издателя. И ако в процеса на рецепция 

читателят иска непосредствен контакт с оставеното в наследство от Музил, то 

единственият начин това да бъде постигнато е чрез дигиталното 

посредничество (срв. Huszai 2007: 137). 

Предимствата на дигиталното взаимодействие с текста едва ли са 

възможни в процеса на линейното четене. Дигиталната среда позволява нови 

начини за четене, които могат да доведат до динамична рецепция и 

интерпретация на текста. С дигиталните издания се свързва една текстуалност, 

която е не само недовършена, но и децентрализирана. Така новите технологии 

превръщат линейното четене в многопосочно събитие, в което при 

взаимодействието между читателя и текста намалява авторитетът на автора, 

чиято роля се трансформира в ролята на участник. 

В заключение може да се каже, че цялостното дигитално издание на 

Музил е един вид „компас“ за ориентиране в неговия интелектуален и 

поетичен свят, който в противен случай би бил трудно разбран и овладян. 

Дигиталната трансформация улеснява не само защото дава възможност за 

свободно сърфиране в текста, но и защото резултатите от изследванията на 

Музил под формата на препратки и контексти са достъпни за читателите и 

изследователите на неговото творчество. Чрез дигиталното издание 

значително се улеснява преди всичко изследването на научните и 

есеистичните трудове на Музил. Обясненията и коментарите позволяват чрез 

функциите за търсене възстановяване на интертекстуални и интердискурсивни 

препратки, както и реконструкция на структурата на текста, като по този начин 

се улесняват херменевтичните изследвания и опитите за интерпретация. 

                                                             
30 https://www.aau.at/blog/musil-lesbar-machen/. 
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Дигиталното издание на цялостното творчество на Музил дава възможност с 

един клик да се установят както интратекстуални – в рамките на текстовия 

корпус на Музил, така и интертекстуални и контекстуални връзки. Тези нови 

взаимоотношения могат също да бъдат в помощ и при решаване на 

методологични проблеми, когато става въпрос например да бъде избран даден 

подход или да бъде предпочетено едно четиво пред друго. 
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II. Медии – език: Комуникация в интернет 

(АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА) 
 
Границите между традиционните и интерперсоналните медии (или 

„новите медии“, както още ги наричат, срв. например Schmitz 2004: 12) все 

повече се размиват в нашето съвремие, когато глобалната компютърна мрежа, 

опасала Земята, служи за синхронна или квазисинхронна комуникация между 
хора, отдалечени на стотици километри, както и за бързо предаване на най-

актуална информация. При това взаимопроникване безспорен интерес за 

изследователите предизвикват езиковите особености на новите медии. Ето 
защо в последните години медии като чат, блог, дискусионен форум са 

предмет на изследване в немалко публикации, сред които се нареждат 

монографиите на У. Шмиц (Schmitz 2004) и М. Грозева (2011) върху езика в 
съвременните медии, както и колективната монография на К. Фандрих и М. 

Турмаир (Fandrych/Thurmair 2011) върху редица текстови жанрове. 

В настоящата глава след поглед назад към появата на интернет е 

направен кратък преглед на литературни уеб сайтове. С опора на У. Щмиц са 
представени форми на комуникация в новите медии, след което подробно са 

разгледани: езикови средства при чат комуникацията; вербални и невербални 

особености на български и немски коментарни блогове (по книгата на 
Грозева), представени с експериментална част; дискусионен форум, 

представен с експериментална част – изследване върху български и полски 

постинги по актуална политическа тема. 
Глобалната компютърна мрежа предоставя голямо игрово 

пространство между действителност и измислица. В интернет се натъкваме 

както на достоверна, така и на недостоверна информация, където първо място 

заема т. нар. „фалшива новина“ (fake news), представена тук с традиционните 
немски смислообрази blaue Ente („синя патица“), Grubenhund („куче от яма“, 

всъщност думата означава ‘минна вагонетка’), Tatarennachricht („татарска 

новина“) и Räuberpistole („разбойнически пищов“). Наред с това са разгледани 
примери за фалшификации в медиите и е засегнат въпросът за имитации в 

художествената литература и в изобразителното изкуство. 
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1. Глобалната мрежа. Интернет – електронна книга – литературни уеб 

сайтове (СЕВГИНАР ДИНЧЕРОВА) 

 

Най-значимото средство за комуникация в съвременното 
мултимедийно общество е глобалната мрежа – интернет. Това е компютърна 

мрежа, съчетаваща в себе си два основни момента: глобална комуникационна 

система и огромен информационен ресурс.31 Обединени, те образуват едно 
функционално цяло и предоставят съвременни форми на комуникация и 

редица информационни услуги.32 

Понятието Internet е съкращение от англ. Interconnected Networks. 

Интернет се появява преди около 30 години по проект на военното ведомство 
на САЩ в опит да бъде създадена мрежа, свързваща компютърните мрежи на 

военните бази с други радио или сателитни комуникационни средства. 

Експерименталната мрежа е носела наименованието ARPAnet с 
предназначение да обслужва изследователската работа на военни и 

граждански институции и по-специално разработването на мрежа, която да 

остава функционираща дори при отпадане на отделни нейни възли.33 
В последните години много се увеличи броят на потребителите на 

интернет, той все повече навлиза в нашето ежедневие. Развитието на новите 

технологии и интернет дават възможност на потребителите свободно да 

комуникират и да обменят информация. 

                                                             
31 Главното предназначение на множеството от т.нар. интернет протоколи е да 

свързват разнообразни мрежови технологии и да поддържат стабилна комуникация 

между тях. Основните видове протоколи са: 

   TCP (Transfer Control Protocol) – протокол за управление на обмена на информация. 
Този протокол обслужва връзките. Данните се изпращат на пакети, които съдържат 

заглавна част и данни. Надеждността на обмена се осигурява от контролни суми и 

сравнения между изпратената и пристигналата информация. 

   IP (Интернет Protocol) – протокол на интернет. Функцията му е от ниско ниво за 

маршрутизация на пакети от данни (дейтаграми) от мрежата на подателя през 

междинните маршрутизатори до мрежата на получателя. 

(https://bg.wikipedia.org/wiki/Интернет). 
32 „Das Internet ist die Gesamtheit aller weltweit zusammengeschlossenen Computer-

Netzwerke, die nach einem standardisierten Verfahren miteinander kommunizieren. Dazu 

gehören einerseits die dauernd über Standleitungen verbundenen Knotenrechner und Server, 

von denen diejenigen, die die „Hauptverkehrs- strecken" und überregionalen Verbindungen 
darstellen, auch Backbones (Rückgrat) genannt werden. Andererseits sind auch die 

Computer der Internet- nutzer, die nur zeitweise, meist über Telefonleitungen verbunden 

sind, Teil des Internet. Insgesamt waren es Ende 2000 94.265.900 ständig verbundener und 

mehr als 380 Millionen (2002 580) zeitweise angeschlossene Computer (Internetzugänge); 

dies bei Zuwachsraten von über 30 Prozent pro Jahr in den letzten Jahren“ 

(http://www.internet4jurists.at/intern10a.htm). 
33 Вж. http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/BonI/chapter1.html. 



 

 

48 

 

Глобалната мрежа като среда за общуване и с различни възможности за 

виртуална комуникация е представена в монографията „Езикът в интернет“ на 

Мария Грозева (2011). Обект на изследване там е използването на езика в 

различни интернет жанрове (електронна поща, чат комуникация, форум, 
социални мрежи, блог), а конкретен предмет на интереса са вербалните и 

невербалните особености на интернет блоговете. 

М. Грозева определя глобалната мрежа като обединение на огромен 
брой компютри, свързани помежду си в регионални, национални или локални 

мрежи с различно предназначение и обхват, които от своя страна също са 

свързани помежду си и образуват „мрежа от мрежи“. От една страна, 

глобалната мрежа непрекъснато увеличава възможностите за обмен на 
огромно количество информация, а самата тя, от друга страна, е много важен 

източник на информация. Потребностите от бърз достъп до съдържащата се в 

мрежата информация, както и необходимостта и желанието за общуване и 
изява са причина за компютърното „ограмотяване“ на различни възрастови 

групи и социални слоеве за тяхното приобщаване към съвременното 

информационно общество (срв. Грозева 2011: 12). 
В глобалната мрежа има редица социални мрежи, чрез които даден 

интернет потребител може да осъществи по-близък контакт с други 

потребители със сходни интереси, като създаде свой профил и се включи в 

определени групи: „Това позволява възможност за селектиране на 
информацията, до която имате достъп, и задълбочени дискусии […]. По този 

начин социалните мрежи се превръщат във важна част от живота на хората и 

излизат извън границите на интернет пространството“.34 
 

Интернет – електронна книга – литературни уеб сайтове 

В съвременната хуманитаристика става все по-често обсъждането на 

предизвикателствата пред електронната книга, разпространението ѝ, 
средствата за запазване на интелектуалната собственост. Също така се 

дискутира и взаимодействието между литература и медии, анализират се 

литературно-медийни модели като мултимедийни книги и др. 
Едно основополагащо изследване по темата представлява изследването 

на Клео Протохристова, което разглежда в съпоставителен план парадигми 

като електронната книга и четенето, дигиталното писане, библиотеката и 
интернет. Това състояние в съвременната хуманитеристика авторката 

идентифицира като „постгутенбергово състояние” (срв. Protokhristova 2000). 

В съвременното общество наред с положителните мнения за използва-

нето на интернет и онлайн медиите35 се появяват и отрицателни отзиви. 

                                                             
34Вж.https://greti.bg/faq/item/140-kakva-e-razlikata-mezhdu-blog-forum-i-sotzialna-mrezha. 
35 В „Meyers Lexikon Online“ например е дадено положително определение за 

дигитална литература: „Digitale Literatur, Netzliteratur, Gesamtheit des Schrifttums mit 

künstlerischem Anspruch, das in den digitalen Medien, v. a. im Internet entsteht, dort 

veröffentlicht und rezipiert wird. Das ›Schreiben im Netz‹ umfasst literarische Formen, die 
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Така например според Мария Попова онлайн литературата налага ново 

мислене за литературата като възможност за ползване на художествена инфор-

мация, като връзка между текстови отрязъци, визуални изображения и изграде-

ни наративи, с която виртуалният потребител се сблъсква. При това положение 
„авторът, същността, правото на цялост изчезват в дигиталната джунгла на 

виртуални представи и кибернетични идентичности“ (Попова 2010: 37). 

Според Мария Бабу (2008), напротив, хипертекстуалният механизъм 
има енциклопедична същност, защото установява връзки (текстови нишки), но 

е скоростен и осигурява едновременен достъп до информация. Подозренията, 

че електронните технологии манипулират и подчиняват времето, раждат 

глобалния дебат в съвременната хуманитаристика, свързан с електронната 
книга и фигурата на читателя (Лукова 2014: 10). 

Хипертекстът позволява нов механизъм за четене, защото не е част от 

универсална библиотека, а интертекстуална игра, която разрушава 
последователността на четене при класическата книга. В електронната 

структура се разполагат текстове в диалог или чрез наслагване, като се разчита 

на интертекстуалните препратки. В този механизъм се откриват техниките за 
cut-up на Бъроуз, т.е. “отрязване” на изрази от завършени текстове и 

смесването на тези части, за да се получи нов текст. 

В това се проявяват и новите функции на читателя като електронен 

текстостроител, а предизвестената от Ролан Барт „смърт на автора“ е факт в 
интернет пространството. За разлика от традиционното разграничаване на 

писане като творчество и четене като възприемане, се достига до дигиталното 

неразграничение между читател и книга, до вграждането на читателя зрител в 
мултимедийното пространство: 
 

[Д]игитализирането на изкуството и литературата е, от една страна, превръщане на 

читателя зрител в странстващ; неговото сетивно и телесно потапяне в самата 

вътрешност на текста образ, от друга (Лукова 2014: 18). 

 
Създаването на литературни уеб сайтове – преди всичко виртуални 

библиотеки или лични сайтове – има за цел максимално възползване от 

особеностите на онлайн комуникацията. Представянето на литературни 

произведения е съсредоточено около даден по-голям специализиран портал, 
който изгражда своя авторитет въз основа на количеството текстове, които 

представя, или на качеството на имената, които включва. Процесът 

обикновено започва по индивидуална инициатива, формира интерес и едва 

                                                                                                                                                             
mit den technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten digitaler Medien eng verknüpft 

sind, wie z. B. die audiovisuelle Poesie (integriert digitale Bilder, Töne, Filme), die 

Hyperfiction (über die Reihenfolge vorhandener Textteile entscheidet jeder Leser individuell 

durch Anklicken von Hyperlinks) und Mitschreibprojekte (gemeinschaftliches Mit- und 

Weiterschreiben von Geschichten durch die Leser, die so zu Mitautoren werden)“ 

(http://lexikon.meyers.de/meyers/Digitale_Literatur). 
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тогава прераства в професионален проект. Пространствената разпръснатост на 

интернет и лесните начини за комуникация позволяват медията и нейният екип 

да функционират от разстояние (Попова 2010: 41).  

Като пример за уеб сайт за балканска литература Попова посочва 
проекта „Растко“ (www.rastko.net). Според нея този сайт е проява на междуна-

родно сътрудничество в интернет пространството в региона на Балканите. 

Проектът „Растко“ е създаден по инициатива на сръбски литератори 
през 1997 г. (www.rastko.org.yu). Постепенно започват да се създават контакти 

с други литературни сайтове. Целта е проектът да поддържа връзки към 

сайтове с над 20 езика, като от региона на Балканите са включени 

произведения на автори от Сърбия, Черна гора, Косово, Босна, Херцеговина, 
Словения, Румъния, Албания и България. 

Българското участие е въз основа на изградената връзка с българския 

портал за литература и хуманитаристика „Liternet“ (www.liternet.bg). До 
момента в сайта са включени произведения на близо 100 български автори в 

превод на сръбски език, както и творби на над 30 сръбски автори, преведени на 

български език.36 Попова цитира редакторите от българска страна: 
 

Идеята ни е да създадем виртуална среда за пълноценно културно общуване между 
нашите два съседни народа чрез най-доброто, което те са създали и създават, 

мислейки се един друг в преводи, в литературни и критически текстове, в едни или 

други културни и исторически сюжети. Да откриеш човека до себе си, различния, 

другия, с другата народност, език и обичай – е част от себепознанието и оцелява-

нето, част от пътя, който винаги трябва да виждаш пред себе си (Попова 2010: 47). 

 

Друг пример е проектът „Гутенберг“, който има за цел осигуряването 
на безплатен, бърз и лесен достъп до електронни версии на значими 

литературни творби. Проектът стартира с първата електронна книга, създадена 

на 04.07.1971 г. от Майкъл Харт (по онова време студент в Университета на 
Илинойс).37 През ноември 1993 г. след пускането на първия браузър добровол-

ци започват да дигитализират литературните произведения. Към момента на 

страницата на проекта www.gutenberg.org информацията е за достъпни 36 000 
електронни творби.38 

                                                             
36 Сред преведените на сръбски език български автори са Алек Попов, Божана 

Апостолова, Георги Константинов, Кристин Димитрова, а сред представените на 

български език сръбски автори са Милорад Павич, Миряна Стефанович, Йовица Ачин. 
37 Книгата представлява декларацията за независимостта на Съединените американски 
щати. Втората електронна книга, отново дело на Харт, е Хартата на правата, а по-

късно се дигитализира и Конституцията на САЩ. 
38 Творбите, които се дигитализират и стават част от проекта „Гутенберг“, са 

произведения, които са с изтекли авторски права. Това е още една забележителна 

черта на проекта – създаване на информационен ресурс и безплатен достъп до 

информация и литературни творби, но без да се нарушават авторските права на 

техните създатели. 



 

 

51 

 

2. Форми на комуникация в „новите медии“  
(АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА) 

 

Според Никлас Луман „от масмедиите черпим всички познания за 

нашето общество, за света, в който живеем“ (срв. Luhmann 1996: 9). Улрих 

Шмиц отбелязва, че това твърдение е преувеличено, с оглед на събития и 

случки, за които научаваме не  от масмедиите, а от хора от непосредственото 
ни обкръжение (например пътуване на приятелка): „Много подобни неща си 

съобщаваме чрез интерперсонални (междуличностни) медии като телефон, 

SMS или имейл“. В този смисъл комуникацията чрез медии е „разбираща се от 
само себе си изява“ на хората, с които ежедневно общуваме (срв. Schmitz 2004: 

15). 

Шмиц посочва два вида медии: 
1. масмедии (преди всичко преса, радио, телевизия, части на World 

Wide Web) – ръководени от различни институции; те предават различна 

информация на широка публика, но тази комуникация е едностранна поради 

ограничените възможности за обратна връзка; 
2. “нови медии” – това са интерперсонални медии (например телефон, 

SMS, имейл), които свързват предимно двама души в синхронен или 

квазисинхронен диалог. 
Тук се нареждат медии като телефон и видео при конферентни връзки, 

които могат да се ползват от малки групи хора, както и компютърно 

опосредстваната комуникация с институции – например за банкови операции, 
за връзка с масмедиите и пр. (срв. Schmitz 2004: 12). 

В най-общи линии разликите между масмедиите и “новите медии” се 

свеждат до следното: масмедиите функционират като едностранно предаване 

на информация на голяма публика, докато при новите медии: 
 или публиката включва ограничен кръг хора (например при списъци с 

имейли – англ. Mailing lists, нем. Mailing-Listen); 

 и/или общуването е обичайно; 
 или за общуването има някаква предпоставка (например 

журналистически материал, който е обсъждан в дискусионни форуми). 

В началото на 90-те години на ХХ век двата вида медии все още са 

били разграничени, но с времето все повече се преплитат. Така например 
всички големи телевизии и редица вестници поддържат уеб страници с 

журналистически материали. По този начин в класическите медии проникват и 

се налагат все повече технически, медийно специфични, естетически или 
езикови белези, присъщи на новите медии (срв. Schmitz 2004: 12 и сл.). 

 

Пет отличителни свойства на съвременните медии 
Шмиц разглежда следните пет отличителни признака на съвременните 

медии: разнообразие (Vielfalt), пространност (Breite), отприщване на 
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границите (Entgrenzung), вездесъщност (Allgegenwart), хомогенно 

разчленяване (homogene Zerstückung) (срв. Schmitz 2004: 33–45). 

Признакът разнообразие се отнася до нарастващата комплексност на 

съвременната комуникация. 
При пространност става дума за универсалността на съвременната 

медиална комуникация. 

Следните характеристики са определящи за отношението на 
комуникацията в съвременни медии (Kommunikation in modernen Medien, 

KIMM, спрямо комуникацията извън съвременни медии  (Kommunikation 

außerhalb moderner Medien, KAMM) (вж. Schmitz 2004: 36): 

1. Комуникацията в съвременни медии може да възпроизвежда масово 

комуникацията извън съвременни медии. 

Пример у Шмиц са журналистически практики като предавания “на 

живо” и “автентично” излъчване на всекидневни разговори. 
2. Комуникацията в съвременни медии може да “удвои” (да пресъздаде 

фиктивно) комуникацията извън съвременни медии в един изкуствен 

медиален свят. 
Примери у Шмиц са научнофантастичният филм и “сапуненият” 

сериал – споменат е немският телевизионен сериал „Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten“ (срв. Schmitz 2004: 36). Що се отнася до българските телевизионни 

канали, в предлаганите от тях най-вече индийски и турски нескончаеми 
“сапунени” сериали можем да се наслаждаваме на чуждоземни обичаи, бит, 

кулинария и манталитет. 

3. Комуникацията в съвременни медии може да замени (да направи 
излишна) комуникацията извън съвременни медии. 

Този начин на общуване (без физически контакт), от една страна, 

представлява голямо преимущество на комуникацията в съвременни медии 

(например скайп комуникация между двама души, които се намират на хиляди 
километри един от друг). От друга страна, такъв вид продължително общуване 

води до отчуждение между партньорите в комуникацията. Ето защо се 

съгласяваме с Шмиц, че „вероятно ще се окаже, че комуникацията в 
съвременни медии може да се издържи единствено в комбинация с 

комуникацията извън съвременни медии“ (срв. Schmitz 2004: 36). 

4. Комуникацията в съвременни медии може да създаде собствени форми 
на комуникация независимо от комуникацията извън съвременни медии. 

Към посочените от Шмиц комуникационни форми SMS и чат като 

примери можем да причислим блог и форум. 

5. Комуникацията в съвременни медии може да проникне в комуникацията 
извън съвременни медии. 

Така например разговорите у дома обикновено протичат при включен 

телевизор. Ето защо може да се каже, че „комуникация извън съвременните 
медии без комуникацията в съвременни медии се среща все по-рядко, отстъпва 

в комуникационни “резервати”“ и се възприема „или като ексклузивен частен 
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случай, или като пример за назадничавост или като комуникация, преследваща 

някакви специални цели“ (срв. Schmitz 2004: 37). 

Признакът отприщване на границите означава, че в съвременните 

медии няма невъзможни неща. 
Свойството вездесъщност на съвременните медии обуславя 

разширяването на езиковия потенциал, а благодарение на хомогенното 

разчленяване езикът става все по-гъвкав (срв. Schmitz 2004: 36 и сл.). 
Съвременните медии, чиято „мания е темпото“, са двигател и 

ускорител на езиковите промени – дотолкова, че например днешните младежи 

веднага разпознават като “демоде” езиковия маниер на телевизионно 

предаване отпреди десетина години. Преди всичко става дума за промяна на 
вида, разпределението и значимостта на текстовите жанрове, а и за често 

срещани явления на различни езикови равнища (срв. Schmitz 2004: 28 и сл.). 

По-долу с позоваване на Шмиц, както и на Мартин Лугинбюл 
(Luginbühl 2005), Мария Грозева (2011) и Кристиан Фандрих и Мария Турмаир 

(Fandrych/Thurmair: 2011) ще бъдат представени три форми на комуникация в 

съвременни медии, респ. компютърно опосредствана комуникация: чат 

комуникация, коментарен блог и дискусионен форум. 

 

2.1 Чат комуникация  

(АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА) 

 

Чат (англ. chatter ‘бъбря, бърборя’) е форма на комуникация в 

съвременни медии, която се осъществява (почти) синхронно в реално време 
или „квази-синхронно“ (срв. Luginbühl 2005: 444)39. Както отбелязва Грозева 

(2011: 15), това е един от „най-популярните видове комуникация в глобалната 

мрежа“. 

От техническа гледна точка отграничаваме три вида чат: Internet Relay 
Chat (IRC), от 80-те години на ХХ век; Webchat (уеб чат) – чат в рамките на 

дадена уеб страница; Instant Messaging (моментни съобщения) – чат между 

потребители със софтуер, инсталиран за тази цел.40 
Различаваме още чат комуникация с модератори или без модератори. 

От прагматическа гледна точка (с оглед на целесъобразността) 

Лугинбюл разграничава основно два вида чат комуникация, също както при 
форумите: 

 чат комуникация за бъбрене (Plauder-Chat) – незначителни разговори 

най-вече между анонимни участници за развлечение и за запълване на 

свободното време; 
 чат комуникация в областта на политиката (Politiker-Chat) (срв. 

Luginbühl 2005: 444). 

                                                             
39 Относно времевите измерения на чата Лугинбюл се позовава на Криста Дюршайд и 

Йоханес Битнер (срв. Dürscheid 2003; Bittner 2003). 
40 Вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/Чат. 
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Шмиц помества чат комуникацията между електронно писмо и 

разговор и отбелязва, че липсващата, но желана концептуална устност се 

припокрива отчасти с една „стилизирана мнима устност“ (stilisierte Als-Ob-

Mündlichkeit – Schmitz 2004: 94)41. Във връзка с тази междинна позиция той 
предлага едно забавно упражнение: „Прочетете чат протоколи, като си 

разпределите ролите на участниците, или, още по-добре, разиграйте сценка по 

протоколите. Направете оценка на резултата“ (срв. Schmitz 2004: 95). 
Традиционните чатове имат пет характерни признака: 

(1) некоординируемо водене на разговора; 

(2) успоредни нишки на разговора, насочени към различни теми; 

(3) фрагментиране; 
(4) удоволствие от спонтанната креативност в хода на общуването; 

(5) експанзия на възможностите за изразяване със знаци на клавиатурата 

(срв. Schmitz 2004: 96). 
Участници в чат комуникацията са двама души или група от повече 

потребители, която се нарича чат стая (нем. Chat-Raum). По отношение на 

възрастова принадлежност става дума предимно за юноши и младежи. 
В езиковия облик на чат комуникацията според Шмиц доминира 

поетическата функция на езика (срв. Schmitz 2004: 96), но според мен 

предвид забавлението като цел на общуването на по-преден план изпъква 

лудическата функция, на която служи поетическата функция. 
Участниците в чатове, както и във форуми, се регистрират под 

псевдоними, респ. никнеймове, и още при посочването на такива “имена 

маски” мнозина проявяват креативност и остроумие. 
Тази анонимност е стимул за откриване на нови идентичности и за 

себе-изживяване във фантазиите на „словесния маскарад“ (verbales 

Maskenspiel), които се превръщат във виртуална “реалност” в чат 

комуникацията. Така например юноши се представят за възрастни и обратно; 
мъже се представят за жени и обратно. 

Употребата на езикови средства зависи от вида чат комуникация – 

“бъбрене” или “политика“ – като за всеки един от двата вида намираме 
онагледяващ пример у Лугинбюл (вж. Luginbühl 2005: 444 и сл.). 

Стилистиката на чатове от вида “бъбрене” както в българските, така 

и в немските чатове се доближава много до тази на устния разговор и нерядко 
включва изрази от разговорната реч, понякога – битово принизена лексика, 

диалектизми, елиптични изречения или анаколут, частици за усилване, 

междуметия и др. 

Заместители на характерните за комуникацията извън съвременни 
медии “език на тялото”, интонация, сила и височина на гласа при 

сигнализиране на емоции или изразяване на оценъчно отношение в 

                                                             
41 Същото съдържание има и понятието emulierte Mündlichkeit, което Лугинбюл 

използва с позоваване на Битнер (вж. Bittner 2003: 180; Luginbühl 2005: 446). 
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комуникацията в съвременните медии са следните графостилистични 

средства: 

 препинателни знаци; 

 редупликации (итерации) на букви или срички, например: бълг. 
божеееее; мнооого; хехехехехехехе (вж. Грозева 2011: 65); нем. 

eyyyyyyyyyyyyy; hmmm; hehe (вж. Fandrych/Thurmair: 2011: 292 и сл.); 

 безсмислени поредици от букви, например: нем. 
gzuguzgouzgouzhöojuiäöoäpilhughzufg (вж. Luginbühl 2005: 445); 

 емотикони (Smileys/ Ideogramme/ „Emotocons“), например:  или :) при 

радост или положително отношение; ;-) или ;) за намигане или иронична 

забележка;  или :( при мъка или гняв (срв. Fandrych/Thurmair: 2011: 
296). 

Фандрих и Турмаир отбелязват, че някои идеограми не са еднозначни – 

например :-о може да означава ‘учуден’ и ‘викащ, крещящ’; -P означава 
‘викащ, крещящ’, но също и ‘човек с изплезен език’ (срв. Fandrych/Thurmair: 

2011: 296). 

В немските чатове от вида “бъбрене” се срещат и акроними, като най-
често става дума за заемки от английския език, които служат: 

 за стандартизирано описание на емоции (например lol = laughing out 

loud, „силно смеещ се“; g = grin, „хилещ се“); 

 за съкращаване на често употребявани думи (например impo = in my 
humble opinion, „по моето скромно мнение“, и аналогично mMn = meiner 

Meinung nach, „по мое мнение“) (срв. Fandrych/Thurmair: 2011: 297). 

По-рядко се използват символи като математически знаци, например 
+; –; >; <; -> вместо следователно (вж. Грозева 2011: 66 и сл.). 

Стилистиката на чатове от вида “политика” се различава коренно 

от стилистиката на “бъбренето” и силно наподобява текстовия жанр 

„интервю“. За това свидетелства един онагледяващ пример у Лугенбюл: цитат 
от чат протокол на уеб страницата на „Цайт“, където Ханс-Олаф Хенкел в 

качеството си на президент на Федералния съюз на германската индустрия 

(BDI) отговаря на въпрос на участничка в чат стаята (вж. Luginbühl 2005: 445). 

 

2.2 Коментарен блог. Български и немски коментарни блогове – езиков и 

графостилистичен анализ в монографията на Мария Грозева „Езикът в 

интернет“  

(СЕВГИНАР ДИНЧЕРОВА) 

 

Отправна точка за представянето на коментарните блогове е 
отграничаването на понятията блог и форум (вж. гл. II.2.3) с оглед на 

възможността за селектиране на информацията и с оглед на дълбочината на 

дискусията: 
 
Блогът стои най-ниско в йерархията по отношение на информацията, която 

предлага, и възможността за нейната дискусия. Така наречените нишови блогове 
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предоставят на своите читатели информация по конкретна тема с помощта на набор 

от статии. От своя страна читателите могат да коментират статиите, но самата 

платформа за коментиране не предразполага към дълбочина на дискусията. 
   Форумът се нарежда над блога в йерархията, като той предлага на потребителите 

достъп до редица дискусии, разпределени в десетки категории. Неговото 

предимство е възможността потребители да намерят силно конкретизирана 

информация и практически отговори за въпросите, които ги интересуват.42 

 

Коментарен блог 
Коментарните блогове са представени въз основа на монографията на 

Мария Грозева „Езикът в Интернет“ (2011), където са посочени следните най-

важни причини за изследователския интерес към тези форми на компютърно 
опосредстваната комуникация: 

1) интересът на потребителя (блогъра) към определено събитие; 

2) приликата между постингите в блоговете, от една страна, и отвореното 

писмо или участието в публична дискусия, от друга страна; 
3) неизвестно големият брой непознати блогъри като потребители; 

4) стремежът към себепредставяне на блогърите, предпоставящо 

целенасочен подбор на езиковите средства и принадлежност към полу-
официалния стил; 

5) малкият брой изследвания върху езика на блоговете в български и 

немски език. 
Блоговете, наричани често „модерната журналистика”, са 

общодостъпен електронен дневник, воден от едно лице (вж. Грозева 2011: 17). 

Те могат да бъдат класифицирани по различни признаци: специализирани и 

лични, брой на авторите, съдържание, вид на блогване, тематична ориентация, 
коментарни и пр. Към основните предимства на блоговете в сравнение с 

личните страници се посочват възможността за комбиниране на текстова, 

звукова и видео информация, бързина на публикуване в интернет, дълготрайно 
съхранение на информацията, лекота на обслужване, безплатна услуга, достъп 

до място в интернет пространството за всеки, лесен достъп при наличие на 

интернет връзка, възможност за блогване от мобилен телефон и функцията 
„обратна връзка”, която известява автора на блога при публикуване на връзка 

или материал в неговия блог (Грозева 2011: 54, 55). 

В сравнение с чатовете, електронната поща, блиц съобщенията и SMS-

ите интересът към езика на блоговете е по-ограничен. Причината вероятно се 
крие в това, че блогът е личен и авторът участва със своето име, за разлика от 

чатовете и форумите, където участниците са анонимни. 

В изследването на Мария Грозева блогът е определен като асинхронна 
форма на общуване, с по-ниска степен на интерактивност в сравнение с 

чатовете, от типа индивид – група, т.е. с насоченост „един към много 

                                                             
42 Вж. https://greti.bg/faq/item/140-kakva-e-razlikata-mezhdu-blog-forum-i-sotzialna-

mrezha. 
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участници”. Комуникативната цел, която преследват блогърите и 

собствениците на блогове, е породена от желание за споделяне на 

информация, общуване и самопредставяне. По отношение на признака 

„диалогичност“ блоговете могат да бъдат диалогични или монологични, което 
се определя от собственика/автора на блога. Като жанр блогът е хибридна 

форма и обединява белезите на дневник, уводна статия, бележка, читателско и 

електронно писмо, фотоалбум, новинарско съобщение, респ. коментар. 
Избраният за анализ жанр – коментарният блог – носи следните характерни 

признаци: хипертекстуалност, глобализираност, вируалност, 

интертекстуалност, интерактивност, писане от Аз-перспектива и анонимност 

(Грозева 2011: 58). 
Изследването на Грозева се базира на корпус от постинги на немски и 

български език, извлечени от коментарни блогове. Материалът е ексцерпиран 

от политически коментарни блогове. За да се осигури съпоставимост, са 
подбрани събития, значими както за немскоезичното, така и за 

българскоезичното пространство. 

 

Български и немски коментарни блогове 

Целта  на Грозева при разглеждането на езиковите особености на 

българските и немските коментарни блогове е намиране на общи тенденции в 

симулирането на устност чрез графостилистично компенсиране, чрез 
опростяване на синтактичната структура и промени в лексикалния състав 

на езика. 

С оглед на тази цел авторката си поставя като основна задача да 
установи в каква степен комуникацията в немски и български коментарни 

блогове е повлияна от разговорния език, така че това влияние да дава 

основание да се говори за „вторична устност”. 

При изпълнението на тази задача се държи сметка и за влиянието на 
английския език върху различните подсистеми на двата изследвани езика. 

Важна част от изследването се занимава с въпросите: 

 има ли промени в речевия етикет при комуникацията в коментарните 
блогове; 

 съществува ли корелация между тези промени в двата изследвани езика; 

 съществуват ли действително тенденции към опростяване на синтаксиса 
на съобщенията в блоговете и ако да, в какво се изразяват тези 

тенденции. 

Основният метод на работа е съпоставителен, като се прилагат и 

елементи от описателния метод (наблюдение, интерпретация, обяснение), 
както и статистически методи на обработка на езиковите данни. 

 

Графостилистично компенсиране 
Грозева прави графостилистичен анализ и разглежда употребата на 

препинателни знаци, итерации на букви и препинателни знаци, емотикони и 
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графичното оформление като средства за компенсиране на прозодиката, 

мимиката и кинезиката. 

Анализът на авторските материали показва, че в двете култури те не се 

различават от журналистическата статия. По-различно е положението при 
постингите на блогърите. Прави впечатление, че тук като цяло емотиконите са 

по-рядко използвани в сравнение с чатовете и форумите. 

Наблюдава се разлика между употребата на графостилистични 
средства от страна на блогърите в двете култури. Българските блогъри 

показват ясно предпочитание към използването на препинателни знаци и 

итерации за предаване на стилистични нюанси и изразяване на емоции, докато 

в немските постинги емотиконите са по-многобройни и по-разнообразни. 
Математически символи се срещат много рядко, обикновено при по-

специализирана дискусия. 

Графичната среда дава допълнителни възможности (например 
използване на големи и малки букви, различни шрифтове и разредки, 

удебеляване, подчертаване) за предаване на липсващите в писмения език 

прозодика и паралингвистични средства, които блогърите и в двата езика 
използват много активно. 

Както е известно, писането с главни букви означава „викане”, 

„крещене”, което може да се свърже със силни емоции като протест, 

възмущение или възхищение, удивление или привличане на внимание. 
Прекаленото прилагане на този похват може да доведе до противоречие с 

правилата на блога и до заличаването на постинга или до спиране на достъпа 

за потребителя. Последователното писане само с малки букви е доста 
разпространено в немскоезичните чатове и форуми, но в коментарните блогове 

на политически теми това явление е регистрирано при малък брой 

потребители. 

Материалите в корпуса на български език показват, че писането с 
латиница на български език в коментарните блогове е рядко срещано. 

Причините за това могат да бъдат следните: по-строг контрол от страна на 

администратора за спазването на правилата на блога, отрицателната реакция 
на останалите блогъри, но до голяма степен също желанието на автора за 

самопредставяне (вж. Грозева 2011: 61; 65; 68). 

 

Синтактични особености 

на немските и българските коментарни блогове 

Анализът на синтактичните особености на блоговете при Грозева има 

за цел да установи дали и в каква степен комуникацията е повлияна от устната 
реч. Несъответствието между писменото подаване на съобщенията и тяхното 

възприемане като устни оказва влияние върху структурата им, 

предпочитанието към определени видове изречения, компенсирането на 
прозодиката, кинезиката и мимиката. Може да се предположи, че ще се отдава 

предпочитание на по-кратки и ясни формулировки, близки до устната реч, така 



 

 

59 

 

че те да бъдат по-лесно и бързо четени и преработвани. В същото време обаче 

темата на водената дискусия в блога предполага от своя страна добра 

информираност и умения за аргументиране, за логично структуриране и за 

езиково коректно оформление на изказването, както и за познаване и правилно 
използване на съответна терминология. 

Резултатите от анализа на синтактичните особености на постингите в 

немските и българските коментарни блогове дават основание на Грозева за 
следните изводи: 

1. В двата корпуса се наблюдава предпочитание към прости 

съобщителни изречения, когато блогърите акцентират върху съобщението си 

или искат да „скъсят” дистанцията помежду си. Това доближава дискусията в 
блога до устната комуникация. В българските публикации простото изречение 

е предпочитано, докато в немските постинги то се среща главно в случаите, 

когато се търси максимален ефект и формулировката е пределно ясна и 
разбираема. 

2. Елиптичните изречения са характерни за диалогичната реч и се 

разглеждат като икономия, при която се избягват повторения. Тяхната 
употреба в постингите свидетелства за спонтанност при формулирането на 

съобщението. 

3. В българските коментарни блогове съобщителните, подбудителните, 

въпросителните и елиптичните изречения са с много сходна честотност. В 
сравнение с тях в немските постинги доминират съобщителните изречения, 

веднага след тях следват елиптичните изречения, които – за разлика от 

употребата на елипси в българските постинги – имат значително по-висока 
честотност. 

4. Грозева установява също прилики и различия и в употребата на 

видовете сложни изречения. В постингите в двете култури се наблюдават 

предпочитания към сложни съставни изречения с определителни и 
допълнителни подчинени изречения. В българските постинги се срещат често 

и адверзативни съчинени изречения, за разлика от немските постинги, където 

доминират копулативни съчинени изречения, следвани от адверзативни, чиято 
честотност обаче е много по-ниска (срв. Грозева 2011: 110, 126). 

5. От статистическите данни се вижда, че сложните съчинени, съставни 

и смесени изречения са преобладаващи в немските постинги. Такива 
изречения се считат за характерни в писмената реч, както и във вторичната 

устност – доклади, сказки, лекции и предварително подготвени интервюта, 

научна, политическа, обществена дискусия. При интерпретацията на ролята им 

в коментарните политически блогове трябва да се вземат под внимание някои 
особености в сравнение с писмената реч, които свидетелстват за спонтанност, 

а именно: нарушаване на крайния словоред в подчинените изречения, 

разкъсване на изреченската рамка, поставяне на съюза в началото на главното 
изречение като сигнал за внимание, преплитането на няколко изречения, 

използване на много вметнати изречения, сякаш говорещият има нужда от още 
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малко време, за да дообмисли и допълни казваното (Грозева 2011: 131). 

Използването на сложни съставни изречения с подчинени 

допълнителни изречения, както и на изречения с причинно-следствени връзки 

свидетелства за премисленост, логичност и структурираност на съобщението, 
което е характерно за писмената реч и вторичната устност. 

6. Редица особености в синтактичната структура на постингите в двете 

култури, (елипси, вметнати думи, изрази и изречения, анаколути), подкрепят 
тезата за спонтанност в коментарните блогове. 

7. Изведените синтактични характеристики на коментарните блогове 

дават основание на Грозева да определи виртуалната дискусия като, от една 

страна, носеща елементите на писмената реч, но и като, от друга страна, 
нарушаваща нейните характеристики и доближаваща се до устната дискусия и 

спора. 

 

Лексикални особености на коментарните блогове 
Анализът на лексикалния състав в немските и българските коментарни 

блогове показва, че в зависимост от темата на дискусията участниците бързо 
се адаптират и умело сменят регистъра и използват съответната общонаучна и 

специализирана лексика с присъщата им логичност и точност, съответстващи 

на стила на научната, политическа и публична дискусия. Чрез словесни игри, 

парафрази и цитиране на поговорки и сентенции блогърите не само се 
самопредставят, но и дават възможност на останалите да обогатят и разширят 

знанията си (Грозева 2011: 143). 

Различията относно спазването на етикета се изразяват в ясно 
изразения превес на недистанцираната форма ти в българските постинги и 

дистанцираната, официална форма Sie в немските блогове. Българските 

блогъри използват по-често обръщението по лично име/псевдоним в съчетание 

с неофициалната и недистанцирана форма, докато в немските блогове 
поименното обръщение е свързано с официалната и дистанцирана форма, 

независимо дали е комбинация от фамилно име и учтиво обръщение или 

собствено име и учтиво обръщение. 
Установява се, че в зависимост от темата и статиите на автора на блога 

коментарите могат да варират в избрания стилов регистър, като преминават от 

официалния и полуофициалния стил (характерен за публичната политическа, 
научна и пр. устна дискусия с предварително подготвени и обмислени 

изказвания) към неофициалния спор. В подкрепа на тази констатация е 

наличието на книжовна, общонаучна и специализирана лексика с присъщата ѝ 

точност, както и на стилистично маркирана разговорна лексика в 
коментарните блогове, което доближава комуникацията в тях до устната 

публична специализирана и/или полуофициална дискусия. 

Анализът на графостилистичните средства, синтактичната структура и 
лексикалните особености на постингите дават основание на Грозева да 

потвърди изказаната хипотеза за по-голяма близост на комуникацията в 
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коментарните блогове до устността, независимо от факта, че съобщенията до 

другите участници се подават писмено. Според нея коментарните блогове в 

двете култури показват по-голяма близост до устната реч и дават основание за 

сравнение с официалната и полу-официалната дискусия. 

 

Експериментална част: Лексикални особености на немски и български 

коментарни блогове 
Експерименталната част е съсредоточена върху лексикалните 

особености на коментарните блогове. Анализирани са един немски и един 

български блог на тема „политика“ – съответно „Jung $ Naiv“ 

(http://www.jungundnaiv.de) и http://blog.bg/politika – с цел потвърждаване на 
двете хипотези на Мария Грозева (2011: 143) отпреди седем  години, а именно: 

първо, в зависимост от темата на дискусията участниците бързо се 

адаптират и използват съответната общонаучна и специализирана лексика с 
присъщата им логичност и точност; 

второ, чрез словесни игри, парафрази и цитиране на поговорки и 

сентенции блогърите не само се самопредставят, но и дават възможност на 
останалите да обогатят и разширят знанията си.  

 

Блогосферата е важна и ще става все по-важна в политическите 

комуникации. Технологиите се развиват много бързо, което оставя на заден 
план писането на хартия. Една мисъл в статия на Веселин Димитров „Блог дал, 

блог взел“ за блоговете във вестник „Капитал“ отразява много точно ролята на 

блоговете в съвременните комуникации: 
„Книгите имат две корици и начало и край, интернет няма. Както 

нямат край и уеблоговете (наричани за кратко блогове). Те са достъпна за 

всеки форма на публикация в интернет”.43  

Докладът за 2008 г. на „Репортери без граници” нарежда България на 
59-о място и извежда една много важна тенденция: „блоговете в България 

гарантират свободата на пресата.”44  

Според Грейси Лоусън-Бордърс много учени изучават ролята на 
блоговете в политическата комуникация. Изследванията върху блоговете като 

част от политическите комуникации са в три области: 

 изследвания на блоговете като показател за социалните настроения; 
 анализ на блоговете като инструмент за организиране на групи и 

общности; 

 анализ на блоговете като форма на гражданска журналистика. 

Целта на политическите блогове е организирането на групи, които да 
се прилагат за целите на политическите кампании, именно тук се определят 

                                                             
43 Срв. http://www.capital.bg/show.php?storyid=444502, Капитал Лайт - Брой 1, 04 

януари 2008, г., достъп на 28.03.2008 
44 Срв. http://e-vestnik.bg/4913, Репортери без граници: Блоговете в България 

гарантират свободата на пресата, 20.04.2009 г.  

http://www.jungundnaiv.de/
http://blog.bg/politika
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три важни отличителни белега на значението на блоговете за политиката: 

 Първата отличителна черта е, че текстовете в блоговете са кратки и 

емоционални. 

Основната разлика между журналистическите публикации и 
публикациите в блоговете е, че при вторите има силно изразена емоция. 

 Втората отличителна черта е използването на блоговете като 

инструмент за мотивация. 
За разлика от другите инструменти за мотивиране на поддръжници 

блоговете позволяват да се даде подкрепа, без да коства време и усилия на 

гражданите. Същността на блоговете – да накарат хората да мислят и да 

създават общности, може чрез умело и прецизно планиране да се превърне в 
мощна подкрепа за определена политическа кауза или политик. 

 Третата отличителна черта е интерактивността, която много често 

превръща читателите на един блог в съавтори на публикацията.45 
 

Следните български и немски примери доказват, от една страна, 

първия отличителен белег на Лоусън-Бордърс – а именно, краткостта и 
емоционалността в блоговете, а от друга страна, потвърждават хипотезата на 

Грозева за използването на словесни игри, парафрази и цитиране на поговорки 

и сентенции, чрез които блогърите се самопредставят и дават възможност на 

останалите да обогатят и разширят знанията си: 
(1) „Гледам, че родните деб... опа... „демократи“ се превърнали в маймуни. 

Тука има, тука нема...“ (срв. http://blog.bg/politika) 

(2) „От известно време търпя критики от определена групичка за това как 

си върша работата. Аз и преди съм казвала, че няма безгрешни - само, който не 

работи, той не греши. [...] (срв. http://blog.bg/politika) 

(3) „След Тръмп, Меркел, Макрон ....... и Бабчето се оказа агент на Путин! 

Няма умора този човек! Кога спи?“ (срв. http://blog.bg/politika) 

(4) „Но нашите родни дебили това не ги смущава, те напускаха нови 

постинги, как и защо Русия поръчала да убият журналиста [...]“ (срв. 

http://blog.bg/politika) 

Краткостта и емоционалността следва в немския пример: „Also keine 

Ahung ob das hier noch jemand lesen wird aber ich gebe euch mal kurz meine 

nutztererfahrung als kostenlose nutzungsforschung: [...]“ (срв. 

http://www.jungundnaiv.de) 

Примери към втората отличителна черта – влияние върху участниците 
в съответния блог – се срещат както в български, така и в немски мотивиращи 

коментари:  
(1) [...] „Един от тези е журналист в национална медия имащ претенцията 

за борец с фалшивите новини и изявяващ желание да разчиства блога от фалшиви 

новинари.“ (срв. http://blog.bg/politika) 

                                                             
45 Срв. Gracie Lawson-Borders, Kent State University & Rita Kirk, Southern Methodist 

University, Blogs in Campaign Communication, American Behavioral Scientist, Vol. 49, 

No. 4, 2005, pp. 551-555. 
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(2) „Ще очаквам с интерес бъдещите „журналистически” шедьоври на 

Бабченко, в които той остро ще критикува Путин [...]“ (срв. http://blog.bg/politika) 

(3) „Was hat er gemacht bevor er Präsident wurde? Warum wurde Putin überhaupt 

Präsident? Was ist Geopolitik? [...]“ (срв. http://www.jungundnaiv.de) 

(3) „Es steht ein schwerwiegender Vorwurf im Raum, nämlich der Vorwurf des 

Mordkomplotts gegen einen Journalisten, im Übrigen einen Journalisten, der sich aufgrund 

seiner kritischen Haltung in Russland nicht mehr sicher fühlte [...]“ (срв. 

http://www.jungundnaiv.de) 

(4) „Putin kann sich sein antidemokratisches Verhalten leisten, weil er Russland 

wieder an die Weltspitze geführt hat. [...]“ (срв. http://www.jungundnaiv.de) 

Съществуват и коментари, които мотивират и привличат все повече 

зрители да гледат дадено политическо предаване: 
[...] „Само да допълня, че сега гледам политическото дискусионно предаване 

Вечер с Владимиром Соловьевым. В предаването участват експерти от Украина, 
САЩ, Израел, Полша... и се водят разгорещени спорове.“ (срв. http://blog.bg/politika) 

Интерактивността, която много често превръща читателите на един 

блог в съавтори на публикацията, се доказва от следните български и немски 

примери: 
(1) [...] „Днес е много важен ден за премиера ни. Въпросът, който виси е: Ще 

се съгласи ли той боклукът от Росатом да се вложи в един безсмислен скъп проект, 

при това с руско участие. Ако това се случи, последствията ще са много лоши за 

страната. Казвам това като бивш служител на енергетиката, работил там 28 

години и поради това компетентен по тези въпроси.“ 

(2) „Beim Treffen von Putin und Merkel in der vergangenen Woche in Sotschi 

wurde laut Pressekonferenz auch der Fall des in Kiew inhaftierten RIA-Nowosti-

Korrespondenten Kirill Wyschinski zur Sprache gebracht. Dabei sagte Frau Merkel, dass sie 

das auch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko besprechen wolle.“ (срв. 

http://www.jungundnaiv.de) 

Според Тод Зейглер блогът ще бъде успешен, ако екипът зад 

кампанията е готов да инвестира необходимото време за създаване на добра 

стратегия, която да доведе до качествено съдържание и широк достъп до 
блогосферата. Ако това не може да се случи, вероятно е по-добре изобщо да 

не се създава блог и да се насочат към други тактики”.46 На практика 

блоговете предоставят на политическите кандидати лично пространство в 
интернет, където по неформален начин могат да общуват с гражданите, 

които се явяват и техни избиратели. Освен това спецификата на блоговете 

трябва да се съобрази с културата на самата кампания. Ако културата не 

позволява свобода при вземането на решения, няма как да се поддържа 
ефективна комуникация в блога, където културата на общуване предполага 

бързи и навременни отговори на поставените въпроси. 

                                                             
46 Todd Zeigler, When Should Political Campaigns Blog?, 
http://www.bivingsreport.com/2006/321/, 06.08.2008 г. 
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От изложения материал е видно и потвърждаването на хипотезата на 

Грозева, че в зависимост от темата на блога коментарите могат да 

преминават от официалния и полуофициалния стил, характерен за 

публичната политическа комуникация с предварително подготвени и 
обмислени изказвания. Наличието на книжовна, общонаучна и 

специализирана лексика е присъщата както в българските, така и в немските 

коментарни блогове, което доближава комуникацията в тях до устната 
публична специализирана и/или полуофициална дискусия. 

 

2.3 Дискусионен форум. Тематизиране на референдума в Крим в 

български и полски дискусионни форуми  
(АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА) 

 

Както вече беше отбелязано, при чат комуникацията и комуникацията 
в блогове и форуми се забелязват редица сходства – както по отношение на 

целта на комуникацията в съвременни медии, така и по отношение на 

езиковите и графостилистичните средства. 

Форумна публикация (постинг) 

Фандрих и Турмаир отграничават форумна публикация, респ. 

постинг/пост от читателско писмо и чат комуникация, както следва: 

За разлика от читателското писмо форумният постинг е по-кратък, по-
спонтанен и тематично подреден. 

За разлика от чат комуникацията, на общуването във форумите е 

присъща разтегливост във времето – диалогът между отделни постове често 
може да продължи дни наред (срв. Fandrych/Thurmair 2011: 136 и сл.). 

Сходството на форума с чат комуникацията е в диалогичността – даден 

участник може да помести мнение след цитат на текст (или на част от текст) на 

друг участник, по този начин редица публикации приемат белезите на 
„писмени отрязъци от диалог“ (вж. Експериментална част). 

Още едно сходство между чат комуникацията и общуването във 

форумите, неотбелязано от Фандрих и Турмаир, е по отношение на 
анонимността на участниците. 

Анонимността на участниците във форумите според авторите е 

предпоставка за неискреност в комуникацията. Но тъкмо анонимността може 
да е предпоставка и за искреност – скрит зад маската псевдоним, респ. 

никнейм, индивидът може да изрази открито преценката си, т.е. да прекрачи 

отвъд „спиралата на мълчанието“ без страх от отлъчване от общността, ако 

тази преценка е в разрез с доминиращото публично мнение.  
Анонимността е причина също така за „намаляване на прага на 

задръжки за публикуване на по-фриволни и дори по-агресивни изказвания“ 

(срв. Fandrych/Thurmair 2011: 138). 
Освен анонимността не по-маловажна причина за наличието на „по-

агресивни“ публикации може да е възрастовата принадлежност на 
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участниците във форумите – предполага се, че участниците във форумите, 

също като участниците в чатове, са предимно „по-млади интернет 

потребители“ (срв. Fandrych/Thurmair 2011: 136). 

Като още една съществена причина за по-слабата или завишената 
агресивност можем да посочим степента на поляризация на позициите на 

участниците във форумите в зависимост от същината на разискваната тема – 

една агонална тема ще предизвика очертаване на противоположни позиции, 
при което оборването на противоположни мнения може да надхвърли 

границите на търпимостта и добрия тон (вж. Експериментална част). 

Анонимността и писменото изказване правят възможно също така 

„инсцениране на национална, регионална и социална принадлежност“ (срв. 
Fandrych/Thurmair 2011: 140). 

Фандрих и Турмаир дефинират публикациите, респ. постингите (съкр. 

постовете) в дискусионни форуми в контекста на online вестници по следния 
начин: „Изхождайки от тясната комуникативна и съдържателна обвързаност на 

отделните публикации, от високата степен на реагиране и често липсващата 

комуникативна самостоятелност, определяме съвкупността от всички постинги 
към даден журналистически текст като части на един текстов жанр [...]; 

отделните публикации разглеждаме съответно като “частични текстове”“ (срв. 

Fandrych/Thurmair 2011: 137) 

Според авторите „дискусиите често придобиват динамичност, 
вследствие на която някои техни насоки нямат вече почти или дори съвсем 

нищо общо с темата на журналистическия текст“ (срв. Fandrych/Thurmair 

2011: 138). 
Такова отклонение от темата е подобно на “лъкатушенето“ на лични 

разговори – това явление е отразено в израза от дума на дума (вж. 

Експериментална част). 

 

Експериментална част: 

Мнения за украинската криза и референдума в Крим 

в български и полски дискусионни форуми от 2014 г. 
С оглед на характеристиките на текстовия жанр „дискусионен форум“ 

у Фандрих и Турмаир и въз основа на публикации в български и полски 

форуми по темата „Политическата криза в Украйна и референдумът в Крим от 
16. 03. 2014 г.“47 – тема, актуална и днес, три години по-късно – се търсят 

отговори на следните въпроси: 

1. Какво отношение към Русия и към българите в Украйна проличава в 

българските форуми (по-нататък се използва също абревиатурата Бф)? 

                                                             
47 Експерименталната част е въз основа на мой доклад на Юбилейна международна 

научна конференция „Диалогични пространства“, посветена на 40-годишнината на 

Лекторат по полски език и култура и 40-годишнината на Полонистика във ВТУ (май 

2014 г., В. Търново) – А. Д. 



 

 

66 

 

2. Предвид историческата обвързаност между Полша, Украйна и Русия 

каква нагласа към Украйна и Русия е отразена в полските форуми (по-

нататък се използва също абревиатурата Пф)? 

Публикацията „За какво е сблъсъкът в Крим?“ от 01. 03. 2014 г. в уеб 
сайта на „ДОЙЧЕ ВЕЛЕ“ представя факторите за ескалацията на 

напрежението в Украйна, валидни и за последвалото „отцепване“ на 

полуостров Крим след референдума от 16. 03. 2014 г. Тези фактори са: 
превратната история на Крим и етническата принадлежност на неговото 

население, „неспособността на Русия да приеме свободния политически избор 

на украинците“, опасенията на етническите руснаци за „своите права и език“; 

немаловажен икономически фактор се оказва и евентуалното находище на 
големи залежи на нефт и природен газ. 

Две противоположни форумни публикации под материала са 

характерни за разнобоя на мненията по темата: 
 

(1) Миене на мозъци с четка за дъски; 

(2) И Украйна и България са още в лапите на същото КГБ-зло. 

 

Разгледани бяха общо 1539 постинга: 779 постинга в български 
форуми48 и 760 постинга в полския форум „Какво мислят поляците за Русия в 

контекста на кримския конфликт?“49 (позицията на полските политици спрямо 

конфликта между Украйна и Русия по онова време е представена в материала 
„Полша и ‘руската мечка’“ в уеб сайта на „ДОЙЧЕ ВЕЛЕ“). 

Понеже става дума за дискусионни форуми след политически и 

журналистически коментари, възниква въпросът: Доколко мненията в 

постингите се припокриват с афишираните мнения в медиите, т.е. доколко 
днес е валидна теорията на Елизабет Ноел-Нойман за „спиралата на 

мълчанието“ от 70-те години на ХХ век (срв. Noelle-Neumann 1982)?  

Отговорът на този въпрос не може да бъде категоричен най-вече 
предвид анонимността на участниците във форумите. От наблюденията все 

пак се налага изводът, че благодарение на огромния разнопосочен и 

леснодостъпен навсякъде информационен поток днес са направени сериозни 

                                                             
48 Разгледани бяха 103 постинга след публикацията „Българите са най-големите 

русофили в ЕС“; 346 постинга след „Референдумът в Крим е като игра: ези – печели 

Русия, тура – губи Крим“; 287 постинга след „Пропагандните лъжи на Путин“; 17 
постинга след „Българите в Украйна жадуват за майка България; тя рядко се сеща за 

тях“ и 26 постинга след „Чакаме нова бежанска вълна – този път от Украйна“. 
49 Срв. http://wiadomosci.wp.pl/kat,124758,title,Sonda-WPPL-co-Polacy-mysla-o-

Rosjanach-w-kontekscie-konfliktu-na-

Krymie,wid,16489024,wiadomosc.html?ticaid=1128fe. 

   Подборът и преводът на полските примери се дължи на приятелското съдействие на 

Йоланта Гробож и Константин Люцканов. 
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пробиви в тази „спирала на мълчанието“: хората не пасат трева и вече се 

информират за света не само от нашите медии.  

С оглед на възможността за съпоставяне на нагласите към Украйна и 

Русия въз основа на публикацията „Как ще завърши украинската кризa“ от 
американския политик, политолог и историк Хенри Кисинджър в превод на 

български и полски език по-долу са представени характерни езикови 
свидетелства от българския и полския форум след текста. Към момента на 
достъпа в двата сайта имаше 71 публикации: 58 български и 13 полски. 

В българския форум след текста на Кисинджър от общо 58 постинга 

само 10 се отнасят към темата за украинската криза и нейния изход. Ето защо 

още тук можем да отбележим, че отклонения от темата – като лъкатушене на 
неформален разговор – се наблюдават повече в български, отколкото в полски 

постинги. 

От тези 10 постинга 7 са по същество визират предимно политиката на 
САЩ и Русия, както и евентуални бъдещи действия на двете големи сили. Към 

политиката на САЩ в публикациите доминира отрицателно оценъчно 

отношение, например: хамерикански политици; не са сърбали попарата на 
Русия; правят се на толкова ербапи; алчност и егоцентризъм; кризата, която 

сътвориха; да си налягат парцалите; Черния маймун (за Барак Обама). 

Останалите 3 постинга илюстрират „високата степен на реагиране“ и 

сходството с чат комуникацията. Те визират снайперистката стрелба в Киев и 
са минидиалог с разговорна лексика и елипси: 

 

Минидиалог № 1 (Бф) 
А: А Яйцюг го питайте кои бяха тия снайперисти от ХОТЕЛ Украйна [...] 

Б: я дай повече подробности [...] За разлика от мнозина други съм способен да дам 
назад и да призная, ако са налице факти [...] а не свободни съчинения на 

сътрудници на ГРУ. 

А: От Евронюз по информация на СНН и Естонски анализатор 

 

В други 7 постинга се обсъжда България. С одобрение и нетърпимост 

към инакомислещи се посрещат публикации за великия неуязвим български 
дух, както и за българския исторически принос за „култивирането“ на Русия, 

например: 

 
(1) [...] както каза баба Ванга: България е душата, Русия е тялото. Западните 

политици глобалисти [...] знаят колко е силна душата българска [...] В 
открита битка не могат да се справят с българите [...] Затова открай време 

нападат подмолно и в гръб [...] не можаха да пречупят духа български; 

(2) Украйна и Крим били руски от памтивека [...], обаче когато цъфнат 

налъмите! [Кисинджър] да погледне историческите карти [...] ше му увисне 

ченето! [...] ще види къде се е намирала Стара Велика България, обхващаща 

целия кримски полуостров [...] Да поразгледа хубаво и тогава да си отваря 

лайняната уста в услуга на Кремъл! 
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Минидиалозите с жаргонна лексика, емотикони и графостилистични 

средства (изписване на думи изцяло с главни букви, повторение на 

препинателни знаци) отново онагледяват близостта с чат комуникацията, 

например: 

Минидиалог № 2 (Бф) 
А: на Русия писменост и религия сме дали ние българите [...] Украйна [...] 

всъщност е била самата Русия тогава, която както казах е култивирана от 

нас българите. 

Б: Кого си култивирал бе МУХЛЬО?? Тургенев ли, Гогол ли, Пушкин ли или 

Висоцки?? 

А: Първо - дръж се възпитано ... Второ: говоря за исторически факти [...] а 

Тургенев, Гогол и Пушкин с каква азбука щяха да пишат? 

 

Минидиалог № 3 (Бф) 
А: Ако стане това, което Путин иска, [...] България се превръща в преден пост на 

Запада [...] Капиш? 

Б: капиши  Ние сме мост, заради географското си положение и исторически 

корени [...]. 

 
Дванайсет постинга отразяват отношението към Хенри Кисинджър с 

емоционално-оценъчна лексика. В четири от тях е изразено одобрение – чрез 

положителна лексика, превъзходна степен на прилагателни с положително 

значение и др. (например: умен човек! един от най-мъдрите политици в най-
новата история). Двойно по-голям брой форумни публикации (8) обаче са 

проява на неодобрение в диапазон от нулева толерантност до 

нетолерантност и стигматизиране.50 
Нулева толерантност е изразена чрез положителна лексика и 

адверзативно изречение (умен мъж, но и той какви ги сътвори навремето). 

Макар и рядко, се наблюдава нулева толерантност на религиозна основа (като 
държавен секретар на САЩ беше известен с изказването: след комунизма, 

нашият най-голям враг са православните). 

Нетолерантност е изразена чрез възклицания, пейоративна лексика в 

градация и редупликация на букви (брей мръсник; еййййй тоз голям мръсник и 
наглец се извади); ругателна лексика и маркиране на думи с главни букви (Е, 

баси ПАЛЯЧОТО); ирония (ястребът на стари години стана бял, пухкав 

гълъб). 
Стигматизиране е изразено чрез едновременно нарушаване на табу от 

деликатност, от социален такт и от благоприличие (дъртият тифут се изходи 

по вопроса!). 
Отделни публикации съдържат: 

                                                             
50 За толерантност, нулева толерантност и нетолерантност вж. Добрева 2009; за 

стигматизиране вж. Димитрова 2009. 
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 мнение за референдума в Крим: трябва да се даде право на живущите в 

Крим да определят сами; 

 иронична реакция като израз на антиглобализъм: „Несъвместимо с 

правилата на установения световен ред е Русия да анексира Крим“ – 
световен ред – ХАХАХА; 

 разочарование от демокрацията: доминото на демокрацията се обръща 

– хората разбраха какво е това демокрация. 
 

В полския форум, за разлика от българския, след текста на Кисинджър 

за изхода от украинската криза от общо 13 публикации само две не съдържат 

пряко изразена позиция. 
Гледището на Кисинджър подкрепят 9 участници във форума. 

Онагледяващи примера са: 

 
(1) Przytomny i odpowiedzialny Henry 
Kissinger 

 

Бълг. Трезво мислещ и отговорен е 
Хенри Кисинджър. 

(2) Ma rację Pan Kissinger. Zadecyduje 

naród na Krymie a nie politycy Unii [...] 

Niech ich ręka Boska broni aby podpisywali 

w tej sytuacji pakt stowarzyszeniowy z 

Ukrainą. Ręce precz od Ukrainy. Niech się 

dogadują z Rosją - nie potrzebni im są 

tłumacze - obie strony posługują się 

przecież tym samym językiem i do niedawna 

stanowili jeden organizm państwowy 

Бълг. Има право г-н Кисинджър. Решава 

народът на Крим, а не политиците на ЕС 

[…] Бог да ни пази ръката да не 

подписваме никакъв пакт с Украйна. 

Ръце далече от Украйна. Нека сами се 

договорят с Русия – не им трябват 

преводачи, и двете страни говорят същия 

език и до неотдавна са били един 

организъм. 

 

В два постинга е изразено неодобрение и отрицателно отношение: 

 спрямо американската политика: 
Kissinger: widziałem cztery wojny, które 

rozpoczęły się z wielkim entuzjazmem i 
poparciem społecznym. – [...] Jaki 

entuzjazm (nawet w USA) wzbudził 

początek drugiej wojny w Iraku? 

Бълг. Кисинджър: „В живота си съм 

видял четири войни, започнати с голям 
ентусиазъм и обществена подкрепа“ – [...] 

Какъв ентусиазъм (дори в САЩ) е 

събудила втората война в Ирак? 

 

 спрямо полските поддръжници на политиката на Путин – 

неодобрението достига до нетолерантност и стигматизиране с 
нелицеприятни изрази: 

Jak widzę, pełno tutaj rusofiów, którzy 

galaretowatymi pośladuchami trzęsą ze 

strachu przed pułkownikiem KGB Putinem i 

żyją w ułudzie, że oddanie kacapom Ukrainy 

załatwi sprawę. 

Otóż "drodzy" rusofile mam dla was złą 

wiadomość, jeśli myślicie, że "nasza chata z 

kraja", a jaśnie wielmożny Putin zlituje się 

Бълг. Като гледам, тук е пълно с 

русофили, чиито задници се тресат от 

страх пред полковника от КГБ Путин и 

живеят в някакъв измислен свят, че ако 

дадат Украйна на руснаците, всичко ще се 

уталожи. Скъпи русофили, имам за вас 

лоши новини – ако мислите че нашата 

страна ще каже: „Ваше величество Путин, 
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nad waszymi uniseksualnymi i 

genderycznymi dopami to bardzo się mylicie. 

Azjatycki bandyta przejdzie po was jak po 
kocich łbach, za nic mając wasze 

libertyńskie ideały, masońskie - wolność, 

równość i braterstwo i tak słodką dla was 

moralność z Sodomy i Gomory. 

смилете се над нас!“ и той ще се смили 

над вашите хомосексуални и джендер-

дупета, много грешите. Азиатският 
бандит ще премине през вас като през 

котешки глави, нищо няма да струват 

вашите либерални идеали, масонските – 

свобода, братство, равенство, и така 

сладката за вас моралност със Содом и 

Гомор. 

 

Какво отношение към Русия проличава в българските дискусионни 

форуми по темата за Украйна и Крим? 

Отговорът на този въпрос започва с една ретроспекция. 

През 2011 г. в публикацията „Българите са най-големите русофили в 
ЕС“ на уеб страницата на „ДОЙЧЕ ВЕЛЕ“ са поместени резултати от 

изследването „Трансатлантически тенденции 2011“, според които 
 

90% от българите имат позитивно отношение към ЕС – това е най-високият 

процент от всички изследвани държави. Само 9% имат негативно отношение – най-

ниският процент от всички изследвани държави. Любопитното е, че почти същият 
същият процент хора в България имат позитивно отношение към Русия – според 

изследването това са 88%. Това превръща България в най-русофилската страна от 

ЕС, сочат авторите на изследването. Само 10% от българите имат лошо отношение 

към Русия [...].51 

 

Обективността на тези данни се оспорва в 103 постинга след статията. 
Характерен пример е следната форумна публикация: 

 

Глупости, лъжи и откровени манипулации! Не е вярно че 90 % от българите 

обичат ЕС! Много голям е %-ът на хората, които изобщо не го харесват. 

Същото се отнася и до Русия – %-ът е силно завишен! Друг е въпросът, какво 

значи позитивно отношение към Русия? – аз например имам позитивно отношение 

към тяхната наука, литература, балет, кино, композитори, култура и т.н. Но 

имам и крайно отрицателно отношение към имперската политика на Русия сега, 

на СССР и на Руската империя. Аз какъв съм – русофил или русофоб? 

 

На значително одобрение от страна на участниците във форума се 

радват публикации, които разграничават отношението към руския народ от 
това към управляващите в Русия, например: 

 

                                                             
51 Вж. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2011/09/14/1156267_bulgarite_sa_nai-

golemite_rusofili_v_es/. 
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(1) нека не бъркаме имперските интереси на Руската империя/СССР/РФ към 

България с омраза към руската култура или изобщо към руснаците. Да правим 

разлика; 
(2) Човек може да е русофил и да ненавижда външната политика на руското 

правителство. Може да ходи до Санк Петербург, защото е красив град и да 

мрази комунизма. Правете разлика. 

 

А в един постинг е зададен простичкият мъдър въпрос: „Въобще може 
ли да се мрази народ?“ 

 

Три години по-късно, през 2014 г., в текста „Двете лица на Русия в 
България“ се казва: 

 

Кримската криза доведе до поляризация българското общество. 43% от 

анкетираните нямат ясна позиция, 27% подкрепят онези, които искат близост с 

Русия, 30% подкрепят украинците, борещи се за приема в ЕС. Наред с мнението, 

че голяма част от българските медии не отразяват директната опасност от 

агресията на Кремъл, има и противоположно мнение, че в медиите преобладават 

коментарите за интересите на ЕС и НАТО, а руската позиция е по-слабо 

представена и дори демонизирана.52 

 

Твърденията в тази публикация се потвърждават в голяма степен от 

изказванията в постингите от 2014 г. При това трябва да подчертаем 

значителното припокриване на мненията в дискусионния форум след 
статията „Българите са най-големите русофили в ЕС“ от 2011 г. с мненията във 

форумите след текстовете „Пропагандните лъжи на Путин“ и „Референдумът в 

Крим е като игра: ези – печели Русия, тура – губи Крим“ от 2014 г. 
Мненията в постингите в български форуми от 2014 г. по темата за 

украинската криза и Кримския референдум могат да се обособят в следните 

седем групи: 

1. Медиите като манипулатори на общественото мнение. 
2. Положително отношение към руския народ и отрицателно отношение 

към “силните на деня”. 

3. Одобрение за Путин, мотивирано от: отстояване на националните 
интереси от страна на руския президент; неодобрение на политиката на 

ЕС и на САЩ. 

4. Неодобрение за Путин, мотивирано от убеждението за диктаторски 
режим в Русия. 

5. Доминиращо неодобрение спрямо позицията на българските политици. 

6. Доминираща неутрална позиция. 

7. Подозрителност и недоверчивост. 
Тези групи са представени по-долу с илюстриращи примери. 

                                                             
52 Вж. http://www.dw.de/двете-лица-на-русия-в-българия/a-

17520300?utm_source=flip.bg. 
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1. Медиите като манипулатори на общественото мнение – в редица 

постинги се срещат изказвания, в които става дума за това, че медиите 

навсякъде в по-голяма или по-малка степен лъжат и манипулират 
общественото мнение. Онагледяващите примери отразяват отрицателна 

емоционална нагласа, изразена чрез принизена лексика, възклицателни 

изречения и ирония: 
 

(1) хайде сега, "обективни" журналисти, публикувайте и другата гледна точка! 

иначе ще си останете гнусни манипулатори, цитиращи някакви лични мнения в 

нечий интерес!; 

(2) "Пропагандните лъжи на Путин" - пропагандни са измислените статийки в 

този сайт!!!; 

(3) 80% от руснаците в Русия имат роднини в Украина и само с едно обаждане 

могат да разберат истината за случващото се, 99% от запада нямат роднини 

в Украйна и разчитат на гнусните лъжи на CNN, BBC, FOX и на такива 

дупедаващи медийки като тази; 

(4) по време на кризата в Сирия бях в САЩ, смело и категорично твърдя, че 
Американските медии зомбират с много по-успешни методи и темпове 

населението там! 

 

2. Положително отношение към руския народ и отрицателно 
отношение към “силните на деня” – твърдението, че България е най-

русофилската страна, се оказва силно преувеличено. Подкрепата за Русия не е 

безрезервна – положително отношение към руския народ не означава 

положително отношение към руската политика. Онагледяващи примери са: 
(1) готин народ са с калпава държава. И при тях мутрите са на власт като при 

нас;  

(2) Да живей свободна и демократична Русия! Долу Путин и руската олигархия! 

 

3. Одобрение за Путин, мотивирано от: 

 отстояване на националните интереси от страна на руския 

президент: Хубав или лош, Путин спря срива на Русия към пропастта. 

Може и да е диктатор, но отстоява руските интереси желязно. 
 

 неодобрение на политиката на ЕС: 
(1) У нас почти няма истински русофили в нормалния смисъл на думата. Пълно е с 

едни други хора, които наричам русофилистици. Тяхната движеща сила е 

омразата към западния свят и неговата култура, а не някаква “дълбока 

любов” към руския народ; 

(2) Западняците си завряха гагата в Украйна, сега Путин им виновен; 

(3) Референдумът наистина е хвърляне на жребий, ези – губят ЕС и САЩ, тура – 

губи НАТО; 

(4) Или ЕС си преразглежда отношенията със САЩ и Русия, или си оставаме 

покорни слуги на САЩ; 
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 неодобрение на политиката на САЩ: 
(1) Вярвам повече на Путин отколкото на Обама или Бърозу; 

(2) В Украйна САЩ отглежда от дълги годино бандеровци, финансира, обучава, 

защитава. Целта е конфронтация на Украйна с Русия, но и по-голямата цел е 

разруха на Европа; 

(3) ще ти дам линк с пример за лицемерие, наглост и дебелокожие, като тук 

визирам изказването на Кери, че Русия се държи като в 19 в. Дадени са 

достатъчно примери как в 20 и 21 в. САЩ са вършели и вършат онова, в което 

обвиняват Русия; 

(4) Тъпите американци си помислиха, че могат да правят преврати във всички 

държави по света но с Русия сбъркаха жестоко; 

(5) САЩ забъркаха говното и духат миризмата към Москва 

 

Други два илюстриращи примера са следните мини-диалози: 

 

Минидиалог № 4 (Бф) 
А: Крим избира или намаляване на жизнения стандарт под „мъдрото 

ръководство“ на МВФ или удвояване на жизнения стандарт, какъвто е сега в 

Русия спрямо Украйна. А на нас като българи Украйна не ни трябва в ЕС. 

Б: „А на нас Украйна не ни трябва“ – Вие мечтаете България да е част от 

азиатщината на Путин. Всеки изразен путинофил непрекъснато подхвърля 

намеци срещу ЕС. 

Минидиалог № 5 (Бф) 
А: Путин направи грешка като присъедини Крим към РФ 

Б: Не мисля, че направи грешка! Напротив - абсолютно точно и премерено им 

извъртя шамар на САЩ и продажните ръководители на ЕС! 

 

4. Неодобрение за Путин, мотивирано от убеждението за 

диктаторски режим в Русия 

В тази група мнения доминира убеждението, че авторитарното 

управление е пагубно за Русия. Това убеждение е подплатено с информация от 
руски сайтове53. Онагледяващ пример е следният постинг: 

 
Путлер е наричан така от руснаците още преди анексията на Крим. След Крим 

аналогията му с Хитлер е очевидна и за неруснаците. 

 
Пейоративи като езиков израз на полярни позиции се срещат в 

следващия минидиалог: 

Минидиалог № 6 (Бф) 

                                                             
53 Постингът Много добро резюме на последиците за Русия от болните амбиции на 

Путин е реакция за поместения превод на нашумелия в Русия текст от опозиционера 

Леонид Гозман под заглавие „Над пропастью во лжи (Эхо Москвы)“. Това заглавие 

представлява непреводима словесна игра със заглавието „Над пропастью во ржи“ на 

единия от двата руски превода на романа „Спасителят в ръжта“ от Джером Селинджър 

(оригинално заглавие: „The Catcher in the Rye“). 
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А: Въпреки опитите на путлеристите да ограничат достъпа до свободното 

слово в интернет [...] не само руснаците в Украйна не приемат "спасението", 

но и такива големи руски творци като Елдар Рязанов [...] наричат действията 
на Путлер грубо погазване на международното право, тоталитаризъм, лъжа 

и дезинформация. 

Б: Точно това, което си цитирал е доказателство, че Русия е демократична 

страна, а не диктатура като Украйна, където само единици се осмеляват да 

критикуват бандерюгите, защото са заплашени дори физически. 

 

5. Доминиращо неодобрение спрямо позицията на българските 
политици, която е „каквато ни наредят ЕС и САЩ“. 

6. Доминираща неутрална позиция 

Значителна част от авторите на постингите не застават на ничия страна 
от конфликта. Онагледяващи примери са: 

 
(1) Не подкрепям нито Путя, нито Мутя. Нито Русия, нито ЕС и САЩ; 

(2) хайде да се разберем. В Крим референдумът е незаконен. А нима свалянето на 

президента със замаскиран като протести въоръжен бунт е по-легитимно? да 

коментираме нещата безпристрастно. 

 

Показателен е и следният мини-диалог: 

 

Минидиалог № 7 (Бф) 
А: вие освен да лижите задника на Путя за друго не ставате – 

Б: „вие освен да лижите...“ – обидата не е аргумент, а показател за степента на 
зомбиране на този, който я прави. И за неговото безсилие в спора. Първо, аз не 

отхвърлям вашите аргументи. Но ти вземаш аргументи само от едната 

страна [...] Второ, аз казвам, че и двете страни са долу-горе еднакво прави или 

еднакво виновни. Ако Путин предизвиква събитията в Крим, ЕС предизвика 

безредиците в Киев и не казва ни дума за шовинистите, които всъщност 

стреляха. Следователно, ако някой от нас двамата е гъзолизец, това не съм 

аз... 

 

7. Подозрителност и недоверчивост 
В наблюдаваните български постинги проличава, макар и спорадично, 

типично българската подозрителност и недоверчивост, например: Твърде 

възможно е Русия и Щатите да са се разбрали за Крим, но за пред публиката 
да играят театър. 

 

Какво отношение към българите в Украйна се откроява в българските 

форуми? 

Във връзка с този въпрос бяха разгледани 43 форумни публикации, от 

които 17 постинга след статията „Българите в Украйна жадуват за “майка 

България”; тя рядко се сеща за тях“ (февруари 2014) и 26 постинга след 
статията „Чакаме нова бежанска вълна – този път от Украйна“ (април 2014). 
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От мненията на участниците е видно, че оценъчното им отношение е 

разнопосочно – същинска “шарена черга” – от възвисяване на етническите 

българи в Украйна до пълен негативизъм и нихилизъм. Различните измерения 

на преценките са илюстрирани по-долу с изказвания от постингите. 
 възвисяване: Imam chuvstvo che v Besarabia zhiveiat poveche Bulgari 

patrioti otkolkoto v Bulgaria; 

 воля за защита на българите в Украйна: Унгария и Румъния 
например: обявиха че, ще вкарат войски в Украина, ако трябва, за да си 

защитят сънародниците, ако живота им e застрашен от събитията. 

Така постъпват уважаващите себе си нации; 

 солидарност – макар и със „залитане“ към крайна нетърпимост спрямо 
ромския етнос поради девиантни прояви на значителна част от негови 

представители: Това не са какви да е бежанци, а наши братя, повечето 

етнически Българи – и ние трябва дори да ги ПОКАНИМ да дойдат в 
страната, защото са ни жизненоважни в тая демографска криза. Нека 

всички Българи, дошли от Украйна, да получат поне по една селска 

къща, плюс обработваема земя, за да се изхранват и финансова 
подкрепа на първо време [...] Парите за това да се вземат от 

помощите на мръсните мангали […] ако ромовете не желаят най-после 

да си изкарват хляба с труд, да мрат!!!! 

 упрекване, но и съпричастност и готовност за съвместно ново 
начало в „майка България“: аз съм разочарована от тях, защо са избягали 

като страхливци от родината си и са оставили поробителите да вилнеят. Да 

се връщат и заедно да изчистим помията в родината ни; 

 недоверчивост с привкус на комплекс за малоценност: само ще минат 

през нашата кочина – никой няма да остане в най-бедната държава в 
Европа; 

 неприязненост до непоносимост: te sa rusnazi - Putinki asimilirani; 

 пълен негативизъм и нихилизъм: 
(1) От украинските бандити, по-страшни няма. Алкайда са аматьори; 
(2) Кой е луд от една комунистическа бедна и мизерстваща страна да си напусне 

къщата и да дойде в друга комунистическа бедна и мизерстваща страна само 

за това, че преди едни-два века неговите предци са напуснали България. Те 

отдавна нямат българско самосъзнание и никой не е заприпкал да си идва в 

майчицата си родина. […] Колко от тях говорят български?! Стига глупости 

за ценния български език! 

 
В един постинг се прокрадва характерният български хумор, 

граничещ с гротеска: Българите в Украйна слагат прът в колелото на 

евроатлантизма [...]. Бързо да се покръстят в правилната либерално-

демократично-американска вяра, че ще им се спретне още един Майдан! 

 

Редица изказвания отново „лъкатушат“ в отклонение от темата: 
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 към неодобрение за българските политици: Държавата за кого ли се 

сеща. тя е обрекла на геноцид собствения си народ в и вън нея; 

 към далечната българска история: B България е нямало нито един 

тyрчин от […] 681 до нападането на България от тyрците през 1396 г. 
Така че това са Български земи над 700 години преди тyрците! […] 

Българските адвокати и историци трябва да започнат процеси 

тyрците да върнат всички свои имоти ceгa които са били Български 
преди 1396г! 

 

Какво отношение към Русия и кризата в Украйна проличава в полските 

форуми? 
В отговор на този въпрос беше разгледан форумът „Какво мислят 

поляците за Русия в контекста на кримския конфликт?“54 От общо 760 

постинга 433 коментара съдържат мнения за Русия, руснаците и Путин, за 
Украйна и за Крим. Останалите коментари, подобно на българските, се 

отклоняват от темата или не са съществени. 

За руснаците и Русия се отнасят общо 167 коментара с лек превес на 
отрицателните мнения (близо 55% спрямо около 45%). 

Обусловени от противоположните позиции на съфорумците, редица 

публикации носят белези на диалог, например: 

 

Минидиалог № 1 (Пф) 
A: Za co mamy lubic Rosjan? Od 300 lat 

nas morduja, napadaja, niszcza, to 

azjatycka dzicz o imperialnych zapedach. 

 

B: […] a dlaczego tak uwazasz???? Czy 

Rosja najechala kogos, czy prowadzi wojny 

na swiecie??? Gdyby Ukrainscy 

wichrzyciele to nadal Rosja nie wtracalaby 
sie w to bagno. 

А: Защо да обичаме руснаците? От 300 

години ни убиват, нападат, разрушават, 

това са азиатски диваци с мечта за 

империя. 

Б: […] защо мислиш така? Кого е 

нападнала Русия, и дали води световни 

войни? Ако украинците не подбуждаха 

постоянно някакви конфликти, Русия не 
би се намесила 

 

Минидиалог № 2 (Пф) 
A: znalem kilku Rosjan - mili, otwarci i 

szczerzy ludzie. A przy tym zastraszeni. Po 

cichu klna na wladze, ale glosno boja sie o 

tym mowic. W sumie sie nie dziwie, tam 
widmo lagrow i czystek jest wciaz zywe. 

 

B: Otwartosc i skromnosc?... Raczej buta, 

chamstwo i zezwierzecenie. Odsylam do 

А: Познавам няколко руснаци – мили, 

открити, честни хора. Тихо проклинат 

властта, но гласно се страхуват да 

говорят против властта. Изобщо не се 
учудвам, лагерите и чистките са още 

живи за тях. 

Б: Открити и скромни?... По-скоро 

ботуш, простаци, животни. Обръщам се 

                                                             
54 Срв. http://wiadomosci.wp.pl/kat,124758,title,Sonda-WPPL-co-Polacy-mysla-o-

Rosjanach-w-kontekscie-konfliktu-na-

Krymie,wid,16489024,wiadomosc.html?ticaid=1128fe. 
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historii, […] zachowanie Rosjan tu i 

gdziekolwiek w Europie - buraki i bydlo. 

Cholerni Azjaci. 

към историята […] поведението на 

руснаците тук и в Европа въобще – 

глупаци и животни. Проклети азиатци. 

 

Минидиалог № 3 (Пф) 
A: Znam Rosjan ze statku 1991 rok. Razem 

pracowalismy. Zauwazalem ze moze maja 

inne charaktery niz polskie, ale 

sympatyczni, kolezenscy, dobrzy fachowcy. 

A kolega z Siergiej z Odessy, wrecz kochal 
Polskie, byla dla niego przykladem, Chcial 

by mowic do niego po polsku, a ja 

chcialem by mowil do mnie po rusku, i tak 

nas to bratalo. 

B: Kochaja Polakow? Kon by sie usmial. 

To wypowiedz zrusyfikowanej, rzadzacej 

nami PO-PZPR-owskiej nomenklatury. 

Dwulicowosc i falsz to glowne cechy 

typowego Rosjanina. Jako cywil odda 

ostatnia koszule a w mundurze strzeli Ci w 

tyl glowy bez mrugniecia okiem. Z dala od 
takich "przyjaciol". Troche historii 

ignoranci, juz zapomnieliscie o zaborach, 

Syberii, NKWD, rzezi Pragi, zniewoleniu 

Polski przez komune. Tym "przyjaciolom" 

wszystko sie przyda, Polsza toze. 

Ponimajeta riebiata. 

А: Познавам руснаците от корабите през 

1991 г. Заедно сме работили. Забелязах, че 

може да имат различен характер от 

поляците, но са симпатични, колегиални, 

добри професионалисти. Сергей, колега 
от Одеса, обичаше Полша, тя беше за него 

пример, искаше да му говоря на полски, а 

аз исках да ми говори на руски и това ни 

побратими) 

Б: Обичат поляците? То и кон ще се смее. 

Това са казали русофили, управляващите 

комунисти и социалисти (PO-PZPR). 

Двулични и фалшиви – това са главните 

черти на руснаците. Като цивилен ще ти 

даде и последната си риза, а когато е в 

униформа ще те застреля в гръб и окото 
му няма да мигне. Далеко от такъв 

"приятел". Малко исторически преглед, 

забравихте за робството, Сибир, клането в 

Прага, робсвото през комунизма. Иска 

всичко този "приятел", също и Полша. 

Панимаете, ребята. 

 

Минидиалог № 4 (Пф) 
A: A ja mam ogromny szacunek dla Pana 

Prezydenta Putina oraz szanuje ten 

wspanialy Rosyjski Narod i nikt mnie nie 

zmusi bym popieral Ukraincow ktorzy w 

znakomitej wiekszosci sa dumni z dokonan 

SSBandery i gardze tymi politykami co w 

imie swoich kompleksow wobec Federacji 

Rosyjskiej stali pod flagami UPA na tym 

banderowskim majdanie [...] co sprzedali 

pamiec po pomordowanych przez 
Ukraincow Polakach... to hanba i zdrada 

Narodu Polskiego. 

 

 

B: Jak mozna miec szacunek dla tajniaka i 

klasycznego ubeka - plk KGB PUTINA [...] 

PUTIN – Homo Sovieticus. 

А: А аз много уважавам г-н президента 

Путин, както и руския народ и никой не 

може да ме накара да харесвам 

украинците, които се гордеят с делата и 

убийствата на есесовските бандеровци, 

също така ненавиждам тези политици 

[полските политици], които в името на 

комплексите си спрямо РФ застанаха под 

знамената на Украинската въстаническа 

армия [укр.: Українська Повстанська 
Армія (УПА)] на този бандеровски 

Майдан [...] предадоха паметта на 

поляците, убити от украинците... това е 

срам и позор за Полша. 

Б: Как можеш да уважаваш тайния агент 

и класическия шпионин, полковника от 

КГБ Путин. […] Путин е Homo Sovieticus. 
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В немалко форумни публикации, също както в българските, е 

направено разграничение между руския народ и режима на управление в 

Русия: отношението към руснаците е положително, но не и отношението към 

техните управници: 
 

(1) Trzeba pamietac o jednym, ze wladza 

jedno a narod drugie. To ze Putin robi to 

co robi to nie znaczy ze Rosjanie go 

popieraja!! 

Бълг. Трябва да помним едно, че властта 

е едно, а народът – друго. Това, че Путин 

прави това, което прави, не означава, че 

на руснаците им харесва. 

 

(2) Ja tez kocham Rosjan! A Putin? No coz 

jest mocnym facetem i robi to na co ma 

ochote! Nie lubie go i jego rzadzenia, nie 

lubie go bo gnebi swoj narod, zniewala go, 
milicja bije ludzi, brak wolnosci slowa, 

mordowanie redaktorow za krytyke i wiele 

innych grzechow tych ludzi na swieczniku! 

A to co teraz zrobil to przekracza wszelkie 

przyzwoitosci z jego strony i ze strony 

Rosyjskiego Parlamentu! Wszyscy pod jego 

dyktando dmuchaja w jedna trabe! Tam nie 

ma wolnosci! 

 

Бълг. Аз също обичам руснаците! А 

Путин? Той е могъщ и произволничи! Не 

харесвам него и неговото управление, не 

го харесвам, защото гнети своя народ, 
милицията бие хората, няма свобода на 

словото, убиват критично настроени 

редактори и много други грехове тежат на 

съвестта им! А каквото направи сега той и 

руският парламент, прекрачва всички 

граници! Всички играят по неговата 

свирка! Там няма свобода! 

 

(3) rosjanie jako narod jest bardzo 

sympatyczny, goscinny, przyjazny ale 
zastraszony […] od lat terror, lek wyrobil 

w ludziach poddanstwo przywodcom 

 

Бълг. Руснаците като народ са много 

симпатични, гостоприемни, приятелски 
настроени, но са застрашени […] 

дългогодишният терор е подчинил хората. 

 

(4) Rzad, politycy a narod to dwie rozne 

rzeczy. Polacy nieawidza i boja sie dzikiej, 

azjatyckiej polityki w typie mongolsko 

tatarskiej polityki Putina i jego hordy […] 

ale nie ma to nic wspolnego z narodem, z 

Rosjananmi. […] I o tym nalezy pamietac 

mowiac "nienawidze Rosjan". ZA CO 

mielibysmy ich nienawidzic? To nie 

Rosjanie nas napadli ale rosyjski rzad - o 
mentalnosci manogloslich dzikusow w typie 

Stalina. Wielu Rosjan takze nienawidzi 

Putina […] i to nie znczy ze nienawidza 

Rosji i Rosjan. Jako kraj Rosja jest piekna 

[…] 

Tam nikt nie wyprzedaje ziem obcym (jak to 

ma miejsce w Polsce) 

 

Бълг. Правителството, политиците и 

народът са две различни страни. 

Поляците ненавиждат и се боят от 

дивашката, азиатска, в стил монголско-

татарска политика на Путин и неговите 

орди […] но тя няма нищо общо с народа, 

с руснаците. […] И трябва да помним 

това, като казваме: "Ненавиждам 

руснаците." ЗАЩО да ги ненавиждаме? 
Нас са ни нападали не руснаци, а руски 

управници – с мисленето на монголски 

диваци от типа на Сталин. Много руснаци 

също ненавиждат Путин […] но това не 

означава, че ненавиждат Русия и 

руснаците. Като страна Русия е прекрасна 

[…] Никой там няма да продаде земя на 

чужденец (в Полша може). 

(5) nie znam ani jednego Rosjanina. 

Przypuszczam, ze znaczna czesc z nich to 

Бълг. Като цяло не познавам никакви 

руснаци. Предполагам, че голяма част от 
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po prostu normalni ludzie - tak jak 

wszedzie. Na swoj sposob im wspolczuje, 

bo zyja w panstwie, ktore tylko imituje 
zachodnia wolnosc i demokracje.  

Do dzisiaj znaczna czesc Rosjan nie zna 

prawdziwej historii; dalej funkcjonuje tam 

propaganda (bo jak inaczej nazwac to, ze 

praktycznie wszystkie rosyjskie media 

entuzjastycznie popieraja Putina?); 

dziennikarze, ktorzy krytykuja polityke 

Kremla gina w podejrzanych 

okolicznosciach […]; rosyjska policja 

czesto zamyka w aresztach demonstrantow 

i opozycjonistow, ktorych poglady nie 
zgadzaja sie z pogladami Kremla […] 

Rosja to panstwo z dyktatura, ale rowniez z 

rozbudowana fasada demokracji. 

тях са нормални хора. По свой начин им 

съчувствам, защото живеят в държава, 

която имитира свобода и демокрация. 
 

До днес голяма част от руснаците не 

знаят истинската история; освен това там 

властва пропагандата (как иначе да 

наречем подкрепата за Путин от всички 

руски медии?); журналисти, критикуващи 

политиката на Кремъл, умират по 

съмнителен начин […]; руската полиция 

често затваря в  арести демонстранти и 

опозиционери, чиито виждания не 

съвпадат с Кремъл […] 
  

Русия е държава под диктатура, но се 

изгражда фасада на демокрация. 

 

Преобладаването на отрицателен стереотипен образ на руснаците 
като диваци, агресори, садисти и зли хора и пр. се дължи най-вече на лошия 

опит на Полша с Русия в историческото минало: 

 
To dzicz! Agresorzy! Okrutni i wstretni 

ludzie! Nie pozwalaja swiatu zyc w 

spokoju! […] Ale Putin im jeszcze pokaze, 
tak jak Stalin… Macie Moskale swoje 5 

minut chwaly - podlej chwaly. 

Бълг. Това са диваци! Агресори! Садисти 

и зли хора! Не позволяват на света да 

живее в мир! ... Но Путин още ще им 
покаже, така както Сталин... Имате своите 

5 минути слава, казаци – долна слава. 

 

На този фон почти пълното одобрение за Путин (над 97% спрямо 

около 3%) би могло да изглежда изненадващо, ако не отбележим, че то 
всъщност – както и в България – е проява на неодобрение спрямо полските 

държавни управници и спрямо военните интервенции на САЩ. 

Аргументи за одобрението за Путин в постингите са най-вече неговото 
отстояване на националните интереси на Русия – в сравнение с поведението на 

полски политици, както и отпорът срещу американската военна политика: 

 
(1) Putin – to prawdziwy, wspaniały, 

rozważny przywódca, dla którego rodzinny 
kraj to świętość. Tylko pozazdrościć 

Rosjanom tak charyzmatycznego prezyden 

Бълг. Путин – той е истински, добър и 

добре обмислящ добре своите ходове 
пълководец, за него родината е свята. 

Можем да завидим на руснаците с такъв 

харизматичен президент. 

(2) A czego wy chcecie od Putina jest 

prezydentem Rosji i dba o swój kraj. Wziął 

to co do nich należało. Miał czekać aż 

amerykanie założą na Krymie swoją bazę. 

A porównajcie naszych rudych bohaterów 

Бълг. А какво искате от Путин, той е 

президент на Русия и се грижи за своята 

страна. Взе това, което му принадлежи. 

Нима трябваше да чака, докато 

американците построят своя база на 
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o czyj interes oni dbają, bo chyba nie o 

nasz 

Крим? А сравнено с нашия премиер 

(червенокос герой) – той за чий интерес 

мисли? Май не за нашия. 
(3) Putin dba o Rosję i nie pozwala 

Amerykanom […] pomiatać sobą. 

Przeciwieństwo naszego rudego i pożal się 

Boże prezyden 

Бълг. Путин се грижи за Русия и не 

позволява на американците […] да ги 

използват като парцал. 

Противоположност на нашия 

червенокоско и президент. 

(4) To nie moze byc prawda. Putin to 

przeciz geniusz […] Jak to porownac z 

rzeziami urzadzanymi przez Amerykanow 

na Balkanach, w Iraku, Libii, Syrii i w calej 

Ameryce Poludniowej – pokojowy Nobel 

dla Putina 

Бълг. Невероятно! Путин е гений. Взе 

Крим без нито един изстрел? […] Като 

сравня клането на американците на 

Балканите, в Ирак, Либия, Сирия и в цяла 

Южна Америка - трябва да получи 

Нобелова награда за мир. 

 

(5) zeby tak zdecydowanie potrafili walczyc 

nasi rzadzacy… Potepiam agresje na krym, 

nie takie metody, ale taki przywodca jest 

potrzebny Polsce!!!! 

 

Бълг. Ако и нашите политици можеха 

така да се борят... Не приемам способите 

и методите на Крим, но такъв водач е 

нужен на Полша!!! 

 

(6) Ja poza tym, że darzę Rosję, Rosjan 

szacunkiem, to Prezydenta Putina także 

niezwykłym podziwem, za honor, odwagę, 

mówienie prawdy a przede wszystkim za to, 

że Rosja pod jego przywództwem jest 

ostatnim na świecie gwarantem 
przetrwania białego człowieka i 

słowiańskich wartości i kultury! Bliżej mi 

mentalnie to Rosji z tradycjami niż do UE z 

multi-kulti, gender itp. 

 

Бълг. Аз съм за Русия, руснаците, 

възхищавам се на президента Путин за 

честта, смелостта, говоренето на истина, а 

най-вече за това, че под неговото 

ръководство Русия е последната гаранция 

на света, че ще пребъде белият човек, 
славянската култура! По-близка ми е 

Русия с традициите си, отколкото ЕС със 

своята мулти-култура, джендер и др. 

 

Отрицателното отношение в полските постинги е продиктувано от 
представата за Путин като диктатор, също както в българските постинги, 

например: 

 
putin drugi stalin – oprawca Бълг. Путин е следващият Сталин – гилотина. 

 

За Украйна се отнасят редица отрицателни постинги (16). 

Отрицателното отношение е предопределено отново от историческата съдба 
на Полша – за разлика от България, която няма лош исторически опит с 

държавата Украйна. Страничен наблюдател може да остане след прочита на 

някои постинги дори с впечатление, че за поляците украинците са “същото 

(ако не и по-голямо) зло” като руснаците. Онагледяващи примери са: 
 

(1) […] Ukraincy zabili prawie 200 tys. 

bezbronnych Polakow, i nigdy nie 

powiedzieli przepraszamy, a dzisiaj po cichu 

Бълг. […] украинците убиха близо 200 

хиляди безащитни поляци и никога не се 

извиниха, а днес тихо ни се надсмиват, 
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sie smieja z nas, bo na polskich grzbietach 

drapia sie do Europy skad beda nas pedzic 

byly ambasador USA w Rosji, J. Matlock 
dobrze powiedzial: Ukrainie lepiej bedzie 

bez Krymu, szkoda ze nie powiedzial: Polsce 

lepiej jest bez Ukrainy!!!!! 

 

защото на наш гръб ще влязат в Европа и 

после отново ще ни изритат. Дж[ак] 

Матлок, бивш американски посланик в 
Русия, добре е казал: „Украйна ще бъде 

по-добре без Крим“ – жалко, че не е 

казал: Полша ще е по-добре без Украйна! 

(2) wole Putina od ukraincow wole rosjan od 

ukraincow ukraincy to zaraza O biedna 

europo wczoraj zaczal sie twoj upadek po 

stowarzyszeniu z ukraina. 

Бълг. Предпочитам Путин и руснаците 

пред украинците – те са зараза. О, бедна 

Европо! Вчера започна твоя упадък след 

свързването ти с Украйна. 

 
Както българските, така и полските публикации съдържат свидетелства 

за скептично отношение към медийните манипулации: 

 
Goebbels mial racje w swojej teorii nt. 
propagandy, dzisiaj ona swieci tryumfy, 

kiedy w Iraku uzasadniano atak, to potem 

stwierdzono, ze to bylo klamstwo, dlatego 

nigdy Usmanom nie wierze i nie bede 

wierzyl, kto raz sklamie i zabija ludzi jest 

najgorszym przedstawicielem rodu ludzkiego, 

stawiam ich w rzedzie Hitlera i Niemcow 

ktorzy rozpetali wojne […]. 

Бълг. Гьобелс има право в своята теория 
за пропагандата, днес тя триумфира, 

когато разясняваха причините за атаката 

над Ирак, а после потвърдиха, че 

излъгали за причините, затова не вярвам 

и няма да повярвам на поганците – който 

веднъж излъже и убива хора, е най-лош 

представител на човешкия род, поставям 

ги наравно с Хитлер и германците, които 

започнаха войната […] 

 

Самите събития в Крим не са тематизирани пространно в полските 

постинги. Вероятно това се дължи на позицията за ненамеса, показателна за 

което е следната публикация: 
 

Polacy wybrali Putina politykiem roku 2013 

[…] taki polityk to by sie w Polsce przydal...  

Dlatego glosuje na Korwina, on ma 

rozsadne zdanie […] "nie wtracac sie, nie 

nasz kraj. 

Krym to autonomia, mieszkancy 

zadecydowali do Rosji - nie wtracac sie, 

wola ludu, mimo ze demokracji nie lubie". 

[…] 
To jest wlasnei cala ta smeiszna socjal-

demorkacja. Socjalizm i jej dobrobyt 

budowany na dlugach (w Polsce juz 1 bln 

zl), a demokracja (wladza ludu, ktory 

ksiazek nie czyta. 

Бълг. Поляците избраха Путин за политик 

на 2013 г. […] от такъв политик има 

нужда Полша... Затова гласувам за Корвин 

[полски политик] – той има умно 

изказване […] „да не се намесваме – това 

не е наша родина. Крим е автономия, 

жителите сами са решили, че искат в 

Русия – не се месете, това е волята на 

хората, въпреки, че не харесват 
демокрацията”. […] Това е цялата смешна 

социал-демокрация. социализъм с 

неговото добруване, построен с дългове 

(Полша – дълг 1 блн, злоти) и демокрация 

(власт за хора, които не четат книги). 

* 
Наблюденията върху български и полски форумни публикации от 2014 

г. по темата „Украинската криза и Кримският въпрос“ налагат някои изводи 
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относно следните три ценностни ориентации на българската и полската 

културна общност55: 

(1) ориентация към минало, настояще и бъдеще; 

(2) мнителност, недоверчивост; 
(3) скромност. 

Ориентацията към минало, настояще и бъдеще е културно специфична. 

Приема се, че за западните култури бъдещето е по-важно от миналото (срв. 
Hall/Hall 1990: 17). За българите се приема, че са ориентирани предимно към 

настоящето, а песимистичната им нагласа към бъдещето се обуславя от 

неговата непредвидимост (вж. Дървингов 1984: 392). 

Въз основа на езиковите свидетелства се оказва, че тази песимистична 
нагласа може да се изтълкува като следствие от горчив опит в миналото, а 

поуката от него – като предпоставка за подозрителност към Другия, какъвто е 

случаят с отношението към българите в Украйна. С други думи, налага се 
изводът, че не ориентацията към настоящето, а ориентацията към миналото е 

доминираща и че тъкмо тя е сред факторите, обуславящи българската 

недоверчивост към Другостта. 
В полската културна общност също така мнителност и недоверчивост 

са предопределени от ориентацията към миналото и от паметта за тежки 

конфликти с Русия и Украйна, които са свързани с нарушаване на сакрално 

табу и на табу от нравствени норми (нападения и окупация на Полша, войни, 
кръвопролития). 

Относно ценността скромност се приема, че в Европа „гордостта и 

чувството за [културно] превъзходство са повече или по-малко потиснати“, 
като в най-голяма степен това важи за българската общност: „Най-силни 

отрицателни оценки за собствената си народност […] дават българчетата […] 

имат по-ниско самомнение от другите“ (Минков 2007: 145). 

Оказва се, че наличието на езикови находки с високо положителни 
оценки и високо мнение за българския дух и принос в световната културна 

история дава основание за коренно противоположно твърдение. 

Както българите, така и поляците имат национално самочувствие, 
което черпят основно от родната си история. 

Тези изводи налагат твърдението за ключовата позиция, която заема 

колективното минало, респ. колективната памет на дадена езикова и културна 
общност, при преценки за важни събития в настоящето и в нагласи за 

съдбовни действия в бъдещето. 

 

 

 

 

                                                             
55 Тези три ценности на българската и немската езикова и културна общност са 

разгледани подробно от Айля Илязова (2014). 
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3. Между действителност и измислица: фейкове, фалшификации, 

имитации в класическите и новите медии  

(АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА) 

 

3.1. Фалшивата новина – традиционни и нови немски смислообрази 
 „Съобщения, чиято недостоверност не може да се докаже, или пък може да се 

установи едва след седмици, са верни“ (Ерих Кестнер).56 

 

Преди повече от 150 години, през 1866 г., Петко Р. Славейков е 
написал „10-те заповеди за писателите“, валидни и за журналистите.57 Тези 

„заповеди“ могат да се групират под четири основни принципа, много сходни 

с четирите конверзационни максими58 на Херберт Пол Грайс, видно от 
таблицата по-долу: 

 
Основни принципи за писатели и журналисти 

у Петко Рачев Славейков 

(вж. Славейков 1979, IV: 354) 

Конверзационни максими 

на Херберт Пол Грайс 

(вж. Добрева/Савова 2009: 102 и 

сл.) 

I. Обективност 

   № 3 Да излагате събитията безизкуствено и 
безпристрастно. 

1. Максима на качеството, 
„съотнесена с изискването да се 
пораждат истинни изказвания“ 

 

II. Краткост 

   № 1 Да сте кратки, защото е векът на 

телеграфите и на стенографите. 

   № 6 Да бъдете кратки, сиреч да ся уверявате по-

напред, че наистина имате в умът си някоя идея и 

тогаз да  я излагате в късо. 

   № 7 Когато статиите ви или изложенията ви са 

пълни, отсечете от тях всичко излишно говорение; 

защото не е в многото хубавото, но в хубавото 
многото. 

   № 8 Да правите периодите си къси. Лаконизмът 

е язикът на господарите и на големите мъжйе. 

 

2. Максима на количеството, 

„препоръчваща предаването на 

толкова количество 

информация, колкото е 

необходимо и достатъчно за 

целите на текущото общуване“ 

  

                                                             
56 Цитатът е от реплика на политическия редактор Мюнцер в романа „Фабиан“ (вж. 

Кестнер 1982: 31). 
57 П. Р. Славейков. „10-те заповеди на писателите“, в. „Гайда“, г. III, бр. 17/01.09.1866, 
с. 279. Текстът е публикуван в том IV от съчиненията на писателя (вж. Славейков 

1979, IV: 354). По онова време – средата на XIX век – и в Германия току-що се е 

появил журналистът дописник (вж. главата върху имитации в художествената 

литература и в изобразителното изкуство). 
58 Конверзационна максима е термин на Х. П. Грайс, с който се обозначава „всеки най-

общ принцип, лежащ в основата на успешното използване на езика в 

междуличностната комуникация и в частност в разговора“ (Добрева/Савова 2009: 102). 
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III. Определеност и значимост на предмета на 

описанието 

   № 2 Да сте определени; сиреч да не описувате за 
един предмет, без да го посочвате, че е той. 

   № 4 Да отбягвате от предисловието и да се 

вглъбвате отведнъж в предметът, както добрийт 

плувец в студената вода. 

   № 5 Когато пишете някоя фраза, която имате за 

изключително добра, теглете под нея пръчка. 

Извънредното явление привлича вниманието на 

всички. 

3. Максима на връзката 

или съответствеността, 

„засягаща релевантността и 
целесъобразността на 

изказването в конкретните 

условия на общуването“ 

 

IV. Ясно изразяване (стил) 

   № 9 Да отбягвате от всякой язик накамарен, 
претоварен и препълнен. Най-простий е най-

добър. 

   № 10 Да пишете така, щото лесно да ся прочита. 

Иерографическийт язик е самийт, който е намерил 

верни читатели. 

 

4. Максима на начина на 

изразяване или стила, 
„визираща представянето на 

информацията по ясен, 

недвусмислен, икономичен и 

прегледен начин.“ 

 

От тези четири принципа като отправен момент за разглеждане на 
проблема за фалшивите новини можем да определим принципа “обективност” 

с третата заповед у Славейков за „безизкуствено и безпристрастно“ излагане 

на събитията, който съответства на първата максима на Грайс относно 

изискването за „истинни изказвания“. 
На това място трябва да отбележим, че признакът “обективност” е 

оспорвано понятие: 

 
[П]онякога пряко се заявява, че „обективността е невъзможност“, тъй като всеки от 

нас по необходимост се насочва към света от една или друга гледна точка и 
въпросите, които поставяме относно този свят, нашите теории и хипотези също по 

необходимост трябва да произтичат от допусканията, въплътени в нашата гледна 

точка (Добрева 2011: 10). 

 

Относно изискването за истинни изказвания следва да подчертаем, че 
става дума не за истина  от гледна точка на философията, а за истинност  на 

изказванията за действителността, която ни заобикаля. Тук възникват 

въпросите за „социалното конструиране на реалността“ и за ролята на 
масмедиите като „разпространители на познание от всякакъв вид“ (вж. 

Добрева 2011: 7; 15).59 

                                                             
59 В своята монография „Аспекти на масмедийната “реалност”“ Елка Добрева посочва 

три вида социална реалност в научната литература: обективна, символна и 

субективна. 
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В Германия въпросите относно правдивостта на новинарските 

съобщения се дължат на възприемането на новия тип журналист в края на XIX 

век като „посредник за разпространяване на новини, който вече няма много 

общи черти с писателя.“ Задача на журналиста според Ото Грот е „чисто 
фактическото описание, без изказвания на собствена преценка или 

отношение“. Егон Ервин Киш, родоначалник на съвременния репортаж, 

заявява: „С хронист, който лъже, е свършено“ (срв. Elles/Grzbielok 2007: 85 и 
сл.). 

Обективността, достоверността и точността на информацията са 

залегнали в германския журналистически “етичен кодекс”, респ. “кодекс на 

честта”. Той включва както „задължение за придържане към истината“ 
(Verpflichtung zur Wahrheit), така и „особено старание за избягване на фалшиви 

или заблуждаващи съобщения“ (besondere Sorgfalt zur Vermeidung falscher oder 

irreführender Meldungen). 
Този “етичен кодекс” обаче далеч не е предпазен щит на журналистите 

срещу недоверието към медиите, придобило традиция в Германия и отразено 

още през XVIII век във фразеологизма lügen wie gedruckt („лъ̀жа като 
напечатан“) ‘лъ̀жа нагло’: 

 

Има се предвид това, че ръкописът издава своя автор, докато печатната преса е 

анонимна – тя отпечатва и най-големите лъжи и никой не може да я държи 

отговорна за това (срв. Küpper 1996: 508 – lügen 3).60 

 

Falschmeldung („фалшиво съобщение“) 
На това място нека изясним понятието Falschmeldung. В duden.de то е 

определено като „съобщение, новина, която не отговаря или противоречи на 

                                                                                                                                                             
   Обективната социална реалност е „непосредствено заобикаляща[та] ни 

действителност, […] нещата, които се случват или съществуват около нас в природата, 

в бита, в техническото и социалното обкръжение“ (Добрева 2011: 8). 

   Символната социална реалност се състои от „всяка форма на символно изразяване 

на обективната реалност като изкуство, литература или медийно съдържание“. Тя е 

„винаги исторически и културно обусловена“ и без нея обективната реалност „не може 

ясно да се възприеме и осъзнае“ (Добрева 2011: 10). 

   Субективната социална реалност се отнася до индивида, в чието съзнание е 

„конструирана чрез взаимодействието между обективната и символната реалност в 
процеса на общуване с други хора“ (Добрева 2011: 11). 
60 Вариант на този фразеологизъм са думите на Бисмарк er lügt wie telegraphiert в 

пруския Ландтаг през 1869 г. 

   По аналогия възниква изразът lügen wie gefunkt ‘лъж̀а безсрамно’ като „намек за 

фалшиви новини по радиото, а по-късно и за съобщенията на Вермахта“, който е 

регистриран от 1939 г. нататък в немския войнишки говор (срв. Küpper 1996: 508 – 

lügen 4). 
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действителното фактическо състояние на нещата“.61 Евентуални причини за 

пораждане на такова „неточно новинарско съобщение“ са: 

(1) „небрежно провеждане или провеждане в погрешна посока на дадено 

журналистическо проучване“; 
(2) определена умисъл от страна на „журналисти, политици, институции, 

частни лица и други информатори“62. 

Трябва да отбележим следното: независимо че в медийното право 
присъства изискването за грижливо проучване на истинността на 

информацията, „по принцип не съществува обща забрана за фалшивите 

съобщения, подлежащи на санкции“. Все пак подсъдни деяния като клевета 

или измама са забранени и в масмедиите и ако се окаже, че дадено невярно 
съобщение е от такова естество, информационните агенции незабавно реагират 

в извънредна новина (англ. breaking news, нем. Eilmeldung) с обяснения или 

поправки“. 
В Германия още по време на Ваймарската република посредством 

Извънредните наредби били предприемани мерки за борба срещу фалшивите 

новинарски съобщения. Само за 1931 г. с извънредни наредби и по силата на 
закони за защита на републиката били разпоредени близо 900 забрани за 

вестници. Засегнати били най-вече медии, които подстрекавали към 

неподчинение спрямо действащите закони, но също и медии, които чрез 

недостоверни изказвания нападали държавни институции или висши 
чиновници.63 

В Третия райх пресата е била изцяло под властта на Имперското 

министерство на народното просвещение и пропагандата64. На 04. 02. 1933 г., 
веднага след идването на Хитлер на власт, влязла в сила „Наредба на 

райхспрезидента за защита на германския народ“65 с редица ограничения за 

събранията и за пресата. В раздела за печатните произведения са изброени 

случаите на възможна забрана на периодични издания, като изрично са 
упоменати „очевидно неверни новини, чието разпространение може да 

способства за застрашаване на жизнено важни интереси на държавата“.66 

                                                             
61 Срв. http://www.duden.de/rechtschreibung/Falschmeldung. 
62 Срв. https://de.wikipedia.org/wiki/Falschmeldung. 
63 Срв. Manfred Pohl. Der Kampf um die Unabhängigkeit des Zeitungsverlags unter der NS-

Diktatur. Campus Verlag, 2009, S. 192-193. 
64 Нем. Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Основен инструмент за  

направляване на медиите от 01. 07. 1933 г. нататък били всекидневните 
пресконференции в Министерството на просвещението и пропагандата, където 

избрани представители от пресата често били подробно инструктирани за 

съдържанието и формата на съобщенията, които подлежали на публикуване (срв. 

Tobias Jaecker. Journalismus im Dritten Reich. Freie Universität Berlin, Friedrich-

Meinecke-Institut für Geschichtswissenschaften, 2000, S. 3 f.). 
65 Нем. Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des Deutschen Volkes. 
66 Срв. http://www.documentarchiv.de/da/fs-notverordnungen_reichspraesident.html. 
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По-долу думата Falschmeldung е представена в типични комбинации с 

други думи в немската езикова употреба: 

 

 bewusste, gezielte, offenkundige, offensichtliche Falschmeldung67; 

 eine Falschmeldung lancieren, verbreiten68; 

 einer Falschmeldung aufsitzen69; 

 sich als Falschmeldung entpuppen, erweisen, herausstellen70. 

 

Falschmeldung, за разлика от българското съответствие фалшиво, 

лъжливо/ невярно съобщение, се радва на редица синоними, посочени в уеб 

сайта Uni Leipzig: Wortschatz-Lexikon. От тях Lüge и Ente се нареждат заедно с 
Falschmeldung в семантична група „Unwahrheit, Lüge, Fiktion“ в лексикона на 

Франц Дорнзайф (срв. Dornseiff 2004)71. Там фигурира изразът unrichtige 

Darstellung, който като парафраза на Falschdarstellung също можем да отнесем 
към синонимите на Falschmeldung. 

Синоними на Falschmeldung, употребявани основно в немската 

разговорна реч, но също и в публичното пространство, освен Ente/ Zeitungsente 
са Grubenhund, Tatarennachricht и Räuberpistole – дума, която макар и рядко, се 

използва в смисъла на  фалшиво съобщение. От най-ново време трябва да 

прибавим израза Fake News, избран в Германия за англицизъм за 2016 г.72 

Тези синоними в немския език са разгледани по-долу поотделно. 
 

 

                                                             
67 Бълг. съзнателно, целенасочено, очевидно/явно фалшиво съобщение. 
68 Бълг. лансирам, разпространявам фалшиво съобщение. 
69 Бълг. оставям се да ме измами дадено  фалшиво съобщение. 
70 Бълг. нщ. се оказва, установява, бива развенчано като фалшиво съобщение. 
71 Други посочени синоними за Falschmeldung са Entstellung, Geflunker, Irreführung, 

Geschmiere. 

   Към същата семантична група са причислени още Ammenmärchen, Beschwichtigung, 

Dichtung, Dunst, Jägerlatein, Mythos, Nebel, haltloses Gerücht, Fälschung 

(http://corpora.informatik.uni- 

leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl_2011&word=Falschmeldung). 

   Всички тези лексеми остават извън обсега на настоящото описание, защото са с по-

общо значение и имат по-широк диапазон на употреба. 
72 „Изразът фейк нюз беше определен днес [31.01.2017] от езиковеди за англицизъм на 

годината в Германия, предадоха ДПА и Асошиейтед прес. Понятието беше избрано 
заради неговото ,непреодолимо и постоянно обществено присъствие’, каза лингвистът 

Анатол Стефанович от Свободния университет в Берлин. ,То запълва празнина в 

германския речник, която не може изцяло да бъде запълнена без думата фейк’, заяви 

журито, съставено от езикови специалисти. Фейк нюз победи термини като даркнет, 

хейт спийч и разновидности на брекзит/-екзит.“ (маркировката моя – А. Д., вж. 

http://www.novini.london/новина/20387-Какво-значи-британският-израз-фейк-нюз, 

31.01.2017) 
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Blaue Ente („синя патица“) – Ente („патица“), 

Zeitungsente („вестникарска патица“) 

 

 
 

Die sprichwörtliche Zeitungsente als Faschingskostüm73 

 
Братя Грим отпращат произхода на значението на израза blaue Enten 

(„сини патици“) в смисъла на ерес74 към следното изказване на Мартин Лутер: 

 
So kömpts doch endlich dahin, das an stat des evangelii und seiner auslegung widerumb 
von blaw enten gepredigt wird. 

 

В речника на немската разговорна реч е отбелязано, че още в 

раннонововисоконемския език изразът blaue Ente е означавал ‘лъжá’, 
„вероятно заради разказ на някакъв лъжец, който бил видял сини патици“. 

Като едно от значенията на Ente фигурура ‘фалшива новина; фалшиво 

съобщение в пресата’ (срв. Küpper 1996: 208 и сл. – Ente 1). 
Произходът на значенията ‘лъжа’ и ‘фалшива новина’ на нем. Ente не е 

известен със сигурност. 

Едно от предположенията е, че значението ‘фалшива новина’ на Ente е 

заимствано от такова преносно значение на фр. canard („патица“). Това 
предположение обаче е оспоримо с оглед на вече отбелязаната много по-ранна 

употреба на blaue Ente, макар и с по-общото значение ‘лъжá’.75 

Според хипотезата на Георг Бюхман, напротив, нем. Ente е 
първоначалната дума с преносно значение ‘неправдоподобна измислица’, 

което е заимствано за фр. canard. Той отвежда Ente към думата Lügende, която 

през XVI век вместо Legende употребил Мартин Лутер в една своя реч, 
описвайки чудесата на св. Франциск Асизки – толкова невероятни, че 

легендата за тях граничела с лъжата. По-късно, през 1672 г. думата била 

                                                             
73 Фотосът е поместен в https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitungsente. 
74 Нем. Häresie (от стгр. haieresis ‘избор’; ‘гледище’, ‘школа’), Heterodoxie (от гр. 

heterodoxia ‘различно, отклоняващо се мнение’); също Irrlehre, Ketzerei. 
75 Вж. canard ‘fausse nouvelle’ = (Zeitungs)Ente (https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-

deutsch/canard). 
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използвана във варианта Lugende от Ханс Якоб фон Гримелсхаузен76, а през 

1696 г. Кристиан Ройтер я разчленил и видоизменил като Lüge-Ente в 

пикаресковия роман за приключенията на странстващия хитрец и мошеник 

Шелмуфски77. От Lüge-Ente впоследствие се получило съкращението Ente все 
със същото значение ‘лъжá’, което според Бюхман било възприето за canard 

във френския език.78 

Друга хипотеза е свързана с произнасянето на N. T., респ. nt като en-te 
според немските фонетични норми – това е съкращение от англ. not testified 

(лат. non testatum ‘непроверено’),  помествано в някои англоезични вестници 

след непроверени за истинността им съобщения: 
 

След Втората световна война много немски вестници са черпили информация от 

английските и американските военни сили. Често пъти обаче достоверността на 
тези сведения била непроверима, за което сигнализирала абревиатурата N. T., и 

понеже сред тях имало и лъжливи съобщения, от нейното произнасяне en-te в 

разговорната реч се развило преносното значение ‘лъжá’ на Ente , а оттам се появил 

и композитът Zeitungsente .79 
 

Според Кристоф Дрьосер това обяснение не е издържано и има 
индикации, че самото то е една “патица”. 

Друга версия е свързана със статия във френски земеделски вестник от 

1776 г., където се препоръчвал нов начин за улов на патици, а именно: преди 
лова се слага жълъд в специална отвара, която е и слабително средство, и 

отварата се възвира; после жълъдът се привързва към въже и се използва като 

примамка за патици. Когато някоя патица погълне жълъда, той, 

освобождавайки се от червата й, става плячка на следващата патица. В 
статията пишело, че по този начин някакъв съдебен изпълнител хванал двайсет 

патици на въже и едва се задържал да не полети с тях към небето. Предполага 

се, че след тази публикация названието canards („патици“) се превърнало в 
символ на лъжливите новини. 

                                                             
76 Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. „Das wunderbarliche Vogel-Nest“. Buch 9 

im Simplicianischen Zyklus. 
77 Christian Reuter. „Schelmuffskys curiöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu 

Wasser und Lande“. 
78 Във френския език се срещат два израза: donner des canards ‘лъж̀а’ (досл. „давам 

патици“) и vendre des canards à moitié ‘не казвам цялата истина’ (досл. „продавам 

патици наполовина“). Вторият израз е употребен с това значение още в началото на 
XVII век, а Lüge -Ente  на Ройтер датира от края на XVII век, така че заимстването на 

значение ‘лъжá’ за фр. canard („патица“) от нем. Ente остава под въпрос. Още повече, 

че във френската разговорна реч canard се употребява със значение ‘вестник’, а не в 

смисъла на „фалшива вестникарска новина“, свидетелство за което е заглавието на 

традиционния сатиричен вестник „Le Canard enchaîné“ („Прикованият вестник“) (срв. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitungsente). 
79 Срв. Christoph Drösser. „(Stimmt’s?): Die n.t.-Ente“, в: Die Zeit, Nr. 52/2002. 
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Подобен похват за улов на патици, но с парче сланина вместо жълъд, 

се среща в едно от приключенията на прословутия барон Мюнхаузен в 

пикаресковия роман на Рудолф Ерих Распе.80 

Свидетелство за употребата на Ente със значение ‘фалшива новина’ ни 
предлага медната гравюра „Журналистическият танц върху яйца“, дело на 

Андреас Гайгер от около 1840 г. в историческия контекст на Реставрацията и 

Домартенската епоха (Vormärz). Това е времето след Виенския конгрес 
(1814/15) и след реакционните укази от Карлсбадската конференция, въведени 

в държавите от Германския съюз през 1819 г. Въпросните укази разпореждали 

забрана на националистическите дружества (т.нар. Burschenschaften), 

уволняване на професори с либерални възгледи и усилване на цензурата в 
пресата. Именно това явление визира карикатурата на Гайгер в навечерието на 

революцията през 1848 г.: 

 
Поради репресиите журналистът, двулик като бог Янус, се вижда принуден да 
играе труден танц около “яйца” – щекотливи актуални проблеми като „избирателно 

право“, „бюджет“, „репресивни закони“ и пр., понеже тематизирането им би могло 

да му навлече затвор. 

 

Журналистът е изобразен с перо в ръка, което служи и за 
ветропоказател – явно намек за нагаждачество към официалната политика. 

Предметите, с които е обкичен, „не вещаят нищо добро за свободата на 

пресата“. Сред тези атрибути е шапката от вестникарска хартия с надпис 

„Maculatur“ (лат. maculatura, от macula ‘петно’), ‘отпадъчна хартия’, а също и 
две патици – бяла и синя (да си спомним blaue Ente ‘лъжá’) – с надпис 

„Journal-Enten“. 

                                                             
80 Ето как е описан уловът на патици в „Приключенията на барон Мюнхаузен“, 

преразказани от Ангел Каралийчев (1955 г.):  

   „Тогава ми дойде наум, че в моята ловна чанта има парче сланина […]. Тая сланина 

аз вързах за крайчето на кучешкия ремък […]. Сетне се потулих в близката тръстика и 

хвърлих примамката. Подир малко с радост забелязах как се приближи първата 

патица и клъвна сланината. […]. Сланината, нали е много плъзгава, бързо мина през 

гушата на патицата и като излезе навън, отново плувна над водата. В същия миг 
втора патица протегна шия и я клъвна. […]. Само за няколко минути сланината 

направи едно пътуване през гушите на всички патици и тия бедни птици изведнъж се 

видяха нанизани на ремъка като зърна от броеница. Напълно задоволен, аз извлякох 

патиците на брега, навих пет или шест пъти ремъка с дивеча около тялото си и тръгнах 

към къщи. […]. Всичките патици бяха още живи. Като се съвзеха след първата 

уплаха, те почнаха да махат с криле и докато разбера какво става, бързо ме вдигнаха 

във въздуха.“ (https://chitanka.info/text/785/3, маркировката моя – А. Д.)  
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„Der journalistische Eiertanz“, Kupferstich von Andreas Geiger, um 1840. 

© Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz81 

 
В немската разговорна реч от 1920 г. фигурира употребата на 

фраземата einer Ente den Hals umdrehen (досл. „извивам врата на патица“) със 

значение ‘поправям невярно съобщение в пресата’, а от 50-те години на века е 

регистрирана употребата на dicke Ente (досл. „дебела/ тлъста патица“) със 
значение ‘значимо фалшиво съобщение в пресата’ (срв. Küpper 1996: 209 – 

Ente 22; 9 а). 

Руският израз газетная утка има сходно значение: ‘непроверена или 
преднамерено лъжлива информация, публикувана в средствата за масова 

комуникация с користна цел или по други подбуди’. Предполага се, че на фона 

на ширещата се франкофилия в имперска Русия през XIX век руската дума 
утка е придобила преносно значение ‘лъжá, измислица’ под влияние на това 

значение на фр. Canard.82 Но като имаме предвид определеното влияние на 

немския език в Руската империя, бихме могли също да предположим, че 

изразът газетная утка е успоредица на Zeitungsente. 

 

Grubenhund („куче от яма“) 

За разлика от “патицата”, “кучето от ямата” има за цел не въвеждане на 
читателя в заблуждение, а бламиране на дадена медия пред критично 

настроената аудитория. 

Думата Grubenhund с денотативно значение ‘минна вагонетка’ 

фигурира в немската разговорна реч със значения ‘преднамерено безсмислено 

                                                             
81 Вж. http://germanhistorydocs.ghi-

dc.org/sub_image.cfm?image_id=2234&language=german. 
82 Вж. И. Махновский. „Как живут слова. Утка“, в.„Смена“, бр. 6/юни 1941 г., с. 31 – 

http://smena-online.ru/sites/default/files/06_-_1941.pdf. 
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читателско писмо’ и ‘безсмислици, отпечатани във вестници’.83 Тези значения 

на думата ни отвеждат до австрийския инженер Артур Шюц, който – ядосан от 

некомпетентни дописки в „Neue Freie Presse“ – изпратил през 1911 г. до 

вестника разказ като мним очевидец на земетресението във въгледобивния 
район Мериш-Острау от 18. 11. 1911 г., използвайки фалшивото име Dr.  Ing 

Erich Ritter von Winkler, подсказващо благородническо потекло, както и 

научна и предметна компетентност. Разказът бил написан изцяло в стила на 
тази медия и отговорните за публикуването редактори не забелязали 

безсмисленото съдържание. Тъкмо такова било намерението на Шюц – с едно 

съзнателно лансирано фалшиво съобщение да обвини журналистите в 

небрежност, некомпетентност, суета и най-вече високомерие. Той бил 
изобличен именно поради (най-вероятно умишлено!) погрешно употребената 

дума Grubenhund в израза mein im Laboratorium schlafender Grubenhund 

(„кучето ми от ямата, спящо в лабораторията“), а прословутото изобличаващо 
изречение гласи: 

 

Völlig unerklärlich ist jedoch die Erscheinung, daß mein im Laboratorium schlafender 

Grubenhund schon eine halbe Stunde vor Beginn des Bebens auffallende Zeichen größter 

Unruhe gab ( Küpper 1996: 310 – Grubenhund). 

 
След тази история Grubenhund остава и до днес ключова дума за 

скандали при фалшификации в журналистиката (срв. Elles/Grzbielok 2007: 86 и 

сл.). 

Всъщност Шюц е бил стимулиран за това начинание от едно 
читателско писмо в „Neue Freie Presse“ от 22. 02. 1908 г., уж дело на някакъв 

инженер Бердах – а в действителност на Карл Краус, скрит зад тази фалшива 

самоличност. Писмото съдържало описание на едно земетресение и редица 
безсмислени псевдонаучни фрази (например Variabilität der 

Eindrucksdichtigkeit; tellurische Erdbeben /im engeren Sinne/; kosmisches 

Erdbeben /im weiteren Sinne/ и пр.).84 
“Кучето от ямата” придобило културно-политическа окраска, когато на 

27. 02. 1924 г. немско-австрийският всекидневник „Deutschösterreichische 

Tages-Zeitung“ единствен в Европа информирал за мнимо масово убийство в 

някакво трансилванско село и за залавянето на убиеца. Новината била 
възприета като измислена. В резултат се появили разкази на “очевидци”, които 

назовавали много жертви и виновници за кървавата баня (всичките с имена от 

„Разбойници“ и „Валенщайн“ на Шилер). Един от виновниците за 
кръвопролитието бил посочен с името Banjakutya (нем. Grubenhund).85 

                                                             
83 Срв. Küpper 1996: 310 – Grubenhund. 
84 Срв. https://de.wikipedia.org/wiki/Grubenhund_(Zeitung). 
85 Срв. Hans Veigl. Arthur Schütz in Einzelgänger & Exzentriker. Außenseiter wider den 

Zeitgeist. Wien: Böhlau 2008, S. 187 ff. 
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По-опасно за друг автор, анонимен пражки сатирик, било “кучето от 

ямата”, което успял да подслони под фалшивото име Хайнц Вернер Спаловски 

в нацисткия вестник „Der Tag“ в Северна Бохемия. Дописката му 

представлявала гъмжаща от грешки полемика против Хайне и против уж 
„еврейски фалшификации“ на немската поезия, но антисемитският тон 

отговарял напълно на политиката на вестника.86 

В следващите години из вестниците все по-рядко се мяркат “кучета от 
ями”, тъй като редакциите вече разчитат на новини от информационни 

агенции. Но тези “кучета” все още не са изчезнали, свидетелство за което са 

две събития: “връчването” на 27 литературни награди „Франц Грилпанцер“ на 

27 автори от страна на Анонимните акционисти през 1993 г. и  
мистификацията на Сокал (Sokal-Affäre) през 1996 г. 

 

Tatarennachricht („татарски новини“) 
Думата Tatarennachricht ‘невярно съобщение, изпреварващо събитията’ 

има своя история: обсадата на главната руска черноморска база Севастопол от 

френски, британски, италиански и турски войски по време на Кримската война 
(1853–1856). Някакъв татарин съобщил на 30. 09. 1854 г., че крепостта е 

капитулирала, но в действителност това се е случило на 11 септември 

следващата година (срв. Küpper 1996: 825 – Tatarennachricht). 

Синоним на Tatarennachricht е Tatarenmeldung ‘съзнателно измислено 
съобщение’, думата обаче не фигурира в речника на немската разговорна реч. 

Тук можем да поместим и глагола türken, с форма в статален 

страдателен залог в израза die Meldung ist getürkt със значения ‘съобщението е 
измислица’ и ‘съобщението е пълно с измислени подробности’. За употребата 

на този глагол със значение ‘представям нщ. невярно за истина’ има езикови 

свидетелства от 1920 г. Отбелязана е връзката с израза einen Türken bauen със 

значения ‘представям нщ. невярно за истина’; ‘извършвам заблуждаваща 
маневра’; ‘инсценирам нщ., представям някакво често изпробвано упражнение 

като спонтанно, хрумнало ми в момента’ (срв. Küpper 1996: 855 – türken 1)87. 

Свидетелства за употребата на израза die Meldung ist getürkt в 
журналистическия жаргон датират от 50-те години на ХХ век (срв. Küpper 

1996: 855 – türken 2). 

                                                             
86 Срв. „Aus den Geheimfächern der Literaturgeschichte“, in: Der Tag vom 9. „Eismond“ 

(Jänner) 1931, wiedergegeben in: Karl Kraus, Die Fackel, Jahrgang XXXII, Heft 852, S. 29 

ff., Mitte Mai 1931. 
87 Фраземата einen Türken bauen също има интересна история. Предполага се, че е 

свързана с “робота” шахмайстор на Волфганг фон Кемпелен от 1768 г. – седяща пред 

сандък кукла в човешки ръст с ориенталски одежди, заради които я наричали der Türke 

(„турчинът“). Всъщност шахмайсторът е било джудже, което се е намирало в нея. Едва 

през 1838 г. Едгар Алън По разкрива тайната на куклата шахматист. Свидетелства за 

употребата на израза датират от края на XIX век, най-вече във войнишкия говор и в 

театралния жаргон (срв. Küpper 1996: 855 – Türke 5 а). 
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Онагледяващ пример за такава “татарска депеша” (респ. getürktе 

Meldung) предлага един епизод от романа на Ерих Кестнер „Фабиан“. Място 

на действието е вестникарската редакция, където Фабиан се е озовал по покана 

на политическия редактор Мюнцер. Появява се „развълнуван млад мъж“ и от 
думите му разбираме причината за неговите вълнения (вж. Кестнер 1982: 29–

31; маркировката моя, А. Д.): 
 

– […] Трябваше да задраскам пет реда от уводната статия. Последните новини ги 

били опровергали. […] накарах ги да измъкнат петте реда. 

– Ама и вие сте огън момче! – заяви Мюнцер. – Запознайте се: доктор Ирганг, 

когото очаква бляскаво бъдеще, Ирганг е само псевдонимът му.88 […] 

– Но – обясни смутено господин Ирганг – сега в шпалтата останаха пет празни 

реда. 

– Какво трябва да се направи в един такъв изключителен случай? – запита Мюнцер. 

– Да се запълни шпалтата – заяви стажантът. Мюнцер кимна. […] 

 
В следващия момент политическият редактор дава на младежа 

нагледен урок по журналистическа практика в такива случаи: 
 

– […] Щом ти трябва бележка, а не разполагаш с такава, сядаш и я измисляш. 

Той седна, написа няколко реда бързо, без дори да се замисли […]. 
 
Вестникарското съобщение, набързо измислено от Мюнцер, гласи: 

 

„В Калкута са станали улични боеве между мохамедани и индуси. При все че 

полицията много бързо е овладяла положението, има четиринадесет души убити и 

двадесет и двама ранени. Редът е напълно възстановен.“ 

 
Младият човек, който явно вярва в принципната обективност и 

достоверност на информацията чрез масмедиите, е потресен от така 

сътворената “вестникарска патица”: 
 

– Но в Калкута не е имало никакви безредици – възрази упорито Ирганг. […] 
– Как, нима не е имало безредици? – запита възмутен Мюнцер. – Бихте ли били 

така добър най-напред да ми докажете това? […] Отбележете си следното: 

съобщения, чиято недостоверност не може да се докаже, или пък може да се 

установи едва след седмици, са верни. 

 

                                                             
88 Нем. Irrgang означава ‘погрешен път’; ‘неправилно поведение’. Явно, според 

обиграния Мюнцер младият стажант – доктор, който вярва в теоретични постулати, 

драстично разминаващи се с вестникарските дела – е заслужил псевдонима Irrgang със 

своето „неправилно поведение“. Мюнцер се отнася към него с ирония (огън момче), 

предвещавайки му бляскаво бъдеще. Транслитерираното “говорещо” име Ирганг 

“мълчи” в преводния текст, а значението на немската дума би могло да се отбележи в 

пояснителна бележка. 
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Цитираните откъси оставят у читателя поне три впечатления: 

1. журналистическата дейност в средствата за масова комуникация е 

изключително динамична (написа … бързо); 
2. важна предпоставка за едно лъжливо новинарско съобщение е 

отдалечеността на топоса, който то визира (в случая – Калкута), понеже по 

този начин проверимостта на истинността на информацията ще бъде 

затруднена; 
3. сатирата на Кестнер е насочена срещу рутинната журналистическа 

практика за “изфабрикуване” на новини (написа … без дори да се замисли). 

 

Räuberpistole („разбойнически пищов“) 

Думата Räuberpistole датира в немската разговорна реч от 1870 г. и 

означава в преносен смисъл ‘лъжлив разказ’; ‘преувеличено описан случай’; 
‘невероятна (представена от нкг. за истинска) история, която кара косите ни да 

настръхнат’. Предполага се, че тези значения са се развили въз основа на 

значенията ‘невероятна история’ и ‘неотговарящ на истината разказ за 

инцидент’ на Räuberhistorie и Räubergeschichte, употребявани през XIX век.89 
Примери от немски онлайн медии: 

 
(1) Das sei eine Räuberpistole der Medien, sagte Kurras (www.fr-online.de). 

(2) Die Vorsitzende des Umweltausschusses, Eva Bulling-Schröter (LINKE), spricht mit 

Blick auf die „Cicero“-Veröffentlichung von einer „Räuberpistole“ (www.neues-

deutschland.de). 

(3) Ingolstadt (hri). Eine angebliche Messerattacke auf einen 35-jährigen Ingolstädters 
hat sich gestern als Räuberpistole eines Betrunkenen herausgestellt 

(www.donaukurier.de).90 

 

Думата се използва също извън медийния дискурс. 

 

Fake („фейк“) – Fake News („фалшиви новини“) 

Fake (от англ. fake ‘фалшив, фалшификация’) е название на „някаква 
имитация, измислица или заблуждаване с неверни факти“. В по-широк смисъл 

Fake е название за измамата в дадения случай.91 Извършителите се 

обозначават с Faker „фейкъри“, а действието – с глагола faken, 
„фалшифицирам, подправям; правя имитация на нщ.; измислям, съчинявам“.92 

Английската заемка Fake News (Fake-News, Fakenews; от англ. fake news), бълг. 

фалшиви новини, респ. фейкове, представлява доста по-прозаичен синоним на 

                                                             
89 Срв. Küpper 1996: 653 – Räuberpistole; Räubergeschichte. 
90 http://corpora.informatik.uni-

leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl_2011&word=Räuberpistole. 
91 Вж. „Was Jazz und Orgasmen mit Fake zu tun haben“, публикация във Welt Online от 

19. 03. 2015 г. 
92 Вж. http://rechnik.info/fake. 
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Falschmeldung в сравнение с дотук разгледаните blaue Enten/ Zeitungsenten, 

Grubenhünde, Tatarennachrichten/ getürkte Meldungen и Räuberpistolen. Fake-

News е название на „преднамерено лансирани респ. публикувани неверни 

съобщения, които се разпространяват отчасти “вирусно” най-вече в интернет, 
особено в социалните мрежи и в други социални медии, с които понякога си 

служат и журналисти“.93 

* 
Съобразяването с четирите конверзационни максими на Грайс е в 

основата на т.нар. „принцип на сътрудничество“, който е решаващ за 

успешното общуване. Както отбелязват Елка Добрева и Ивелина Савова (2009: 

103), „съблюдаването и нарушаването на всяка от максимите са значещи 

комуникативни жестове от страна на адресанта, които дават на адресата ключ 

за адекватна интерпретация“. Така например първоаприлски шеги или 

“сатирични новини” (Nachrichten-Satiren) се разпознават от този принцип като 
послания с лудическа функция. По отношение на “сериозните” новинарски 

съобщения обаче адресатът очаква от адресанта преди всичко съблюдаване на 

максимата за качеството. 
Ето защо още от началото на журналистическата дейност голяма 

тежест се пада на изискването за истинни изказвания у Грайс, респ. на 

правилото за безизкуствено и безпристрастно излагане на събитията у 

Славейков. 
Същевременно медиите поради възможностите за пряко 

широкоспектърно въздействие върху реципиента представляват „великолепна 

сцена за фалшификатори“ (срв. Elles/Grzbielok 2007: 86). Фойерверките 
сензации, които те “изстрелват” в публичното пространство, често пъти са 

далеч от реалните факти, които би следвало да предлагат на своите читатели, и 

обслужват различни интереси, цели и позиции. 

 

3.2.  Фейкове в глобалната мрежа 

 

В интернет сред видеопрезентациите, онлайн-новините и фотосите 
непрекъснато се срещат фейкове94. Така се обозначават и манипулирани 

видеофилми в интернет (например във видео порталите), които представят 

някакво събитие като действително, докато всъщност става дума за електронна 
обработка на кадри.95 

В най-ново време понятието фейк се използва в интернет жаргона 

(англ. Internet slang) за назоваване на фалшификации от индивиди с фалшиви 

профили, които се включват в интернет форуми или в чат комуникацията с 
некомпетентни постове, чиято цел е да дразнят, провокират или заблуждават 

                                                             
93 Срв. https://de.wikipedia.org/wiki/Falschmeldung. 
94 Вж. „Fake im Netz. NEON“, публикация от 13. 04. 2012 г. 
95 Вж. „Peinliche Panne im Iran – Brandneuer F-313-Kampfjet nur ein Photoshop-Fake“, 

публикация във Focus Online от 14. 02. 2013 г. 
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други участници. Това могат да бъдат и шеговити послания на границата 

между “сатиричните” и “сериозните” новини, подобно на Hoax (от англ. hoax 

‘шега’), синоним на Jux, Scherz, Schabernack и Schwindel96. Hoax може да 

означава също ‘фалшиво съобщение, което се разпространява в книги, 
вестници или списания, чрез електронни пощи, социални мрежи и пр., 

възприема се от мнозина за истина и затова те от своя страна го препредават 

на близки и познати’. 
Фалшивите самоличности (Fake-Identitäten) нерядко са присъщи на 

интернет троловете.97 

Фейкъри в чат комуникацията са лица, които със зловредни цели 

създават свой профил с почти същия никнейм (Nickname) като на други 
участници. С шрифт Arial например могат да се подправят никове, които 

съдържат трудноразличими знаци като буквите l и I, или цифрата 0 и буква О. 

Никнеймовете (Nicknames, съкр. Nicks) на фейкъри, които се 
регистрират под различни имена, в немския интернет жаргон се обозначават и 

като Sockenpuppe (от англ. sockpuppet, досл. „кукла от чорап“), Fakeaccount, 

Multiaccount, Doppelnick или Mehrfachkonten. 
Трябва да отбележим обаче, че в интернет комуникацията 

никнеймовете са нещо обичайно и не можем да окачествим като фейкър всеки, 

който има фалшив профил. За фейкове става дума само в случаи на 

злоупотреба. 
Често пъти в уеб сайтове за контакти (Kontaktbörsen)98 също се срещат 

фейкъри, които са “на лов” за партньори – за флиртове, за съвместно 

прекарване на свободното време или за обмяна на информация във връзка с 
различни хобита. Мотивите им могат да бъдат от различно естество (бягство 

от скуката или самотата, изживяване на еротични фантазии, педофилско 

домогване до малолетни и пр.). 

Фейкърите могат да мамят по отношение на пол (мъже се представят за 
жени и обратно) или възраст (младежи се представят за възрастни и обратно). 

                                                             
96 Бълг. закачка, шега, измама, измислица/ измишльотина, мистификация. 
97 Шеговита класификация на българските тролове е дело на Любомир Канов, който 

определя четири вида: трол-гюме, трол-казуист, трол-копролал и тъп трол 

(http://www.faktor.bg/bg/articles/mneniya/lacheni-tsarvuli/-klasifikatsiya-na-balgarskite-

trolove-44685, публикация от 06. 05. 2015 г.). 
98 „Kontaktbörse: Meist eine Internet-Seite, auf der Kontaktmöglichkeiten für Singles 

angeboten werden. Über sogenannte Profile bietet man sich als Partner-Suchender an, wobei 

zumeist alle Teilnehmer auf alle anderen zurückgreifen können. Alle Partnerbörsen 
funktionieren nach Marktgesetzen, das heißt sie regulieren sich über Angebot und Nachfrage. 

Diese Tatsache wird wenig gesehen, ist aber die Ursache für den Erfolg wie auch die 

Enttäuschung. Wer die eigenen Chancen richtig einschätzt, kann in Partnerbörsen alle Arten 

von Liebes- und Lebenspartnern finden. Bei Kontaktbörsen muss es sich nicht zwangsläufig 

um Liebes- oder Lebenspartnerbörsen handeln – es können auch reine Sexkontakte, oder 

ganz gewöhnliche geschäftliche Kontakte sein.“ 

(http://www.lechzen.de/Lexikon/Kontaktboerse) 
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Това са все пак невинни измами, за разлика от профили с несъществуващи 

титли и звания99. 

Особена предпазливост се изисква в случаите на „скрита реклама“ 

(Schleichwerbung), като например постинги с изказвания уж от собствен опит 
(Erfahrungsberichte) или с отзиви за уж ефикасно действие на медицински 

продукти. 

В социалната мрежа Туитър фейкове също не липсват. Така например 
през април 2013 г. става известно, че Кевин Аштън, основателят на 

изследователска група „Auto-ID“ при Масачузетския технологичен институт, е 

създал фейк под името Сантяго Сволоу – измислена от него личност, на която 

приписал правдоподобна биография, и спечелил около 90 000 последователи в 
Туитър. По думите на Аштън „този експеримент доказа, че създаването или 

неимоверното “усилване” на собствената идентичност не е нещо ново: 

напълно реални хора правят същото, за да подобрят репутацията си, да 
изглеждат популярни и по този начин да се “продават” по-добре“.100 

В Paid4-сайтовете (Paid4-Szene, от англ. paid-for, „платено за“) се 

включват интернет  ползватели, които печелят парични суми със или без 
собствени уеб страници. Сред тях за фейкъри се смятат такива лица, които с 

цел печалба правят опити да измамят с технически средства други участници. 

 
3.3. Фейкове в медиите 

 

При съвременните медии става дума за манипулиране на нагласата на 
реципиентите, което се постига както с „лъжене чрез истината“, така и с 

нашумялото явление фалшиви новини, респ. фейкове. 

Журналистите се изкушават да разпространяват пикантни съобщения и 

истории, водени от жажда за висок тираж на вестниците и за печалба, както и 
от жажда за слава и за сензации. 

Нашумяла история през 80-те години на ХХ век са фалшифицираните 

„Дневници на Хитлер“. През 1983 г. хамбургският „ЩЕРН“ публикува 
материал под заглавие „Открити са дневниците на Хитлер“, дни по-късно 

обаче се разкрива, че това са фалшифицирани документи. Основни фигури в 

тази мистификация са търговецът от Щутгарт Конрад Куйау, репортерът Герд 

Хайдеман и неговият началник д-р Томас Валде. Самата медия определя 
случая като „най-голямата журналистическа заблуда на всички времена“. 

Куйау фалшифицирал и представил за автентични 60 тома дневници на 

Хитлер, които „ЩЕРН“ закупил за над 9 милиона германски марки. Неговата 
“жертва” Хайдеман бил страстен почитател на предмети, принадлежали на 

нацистката върхушка, и се отличавал с амбиции за професионална себеизява. 

                                                             
99 Вж. „Hausdurchsuchung: Fake-Doktortitel bringt Bloggerin Polizeibesuch ein“, 

публикация в Spiegel Online от 18. 04. 2013 г. 
100 Вж. Игор Челотканов. „Как стать знаменитым в Интернете за 68 долларов“. 

Публикация от 24. 04. 2013 г. в https://tjournal.ru/47357-santiago-swallow. 
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Валде, който бил отговорен за публикуването на дневниците, скрил от 

началниците си намеренията на своя подчинен Хайдеман. Следствието 

установило, че от цялата сума Куйау получил около 5 милиона, а останалите 

пари били присвоени от Хайдеман – нещо, което той, естествено, отрекъл (срв. 
Elles/Grzbielok 2007: 93–99). 

Междинен вариант е миксът от истина и лъжá. Илюстрация на този 

случай е едно съобщение в de.nachrichten от 30. 06. 2016 г.101, в което се 
опровергават твърденията в руски медии, че Тил Линдеман, вокалистът на 

„Рамщайн“, по време на турне на бенда в Москва бил изказал симпатия към 

руския президент Путин и провежданата от него политика. Съобщението е 

озаглавено Till Lindemann ein Putin-Fan? Von wegen: Er wurde reingelegt! („Тил 
Линдеман – фен на Путин? Причината: Бил е натопен!“). Източник на 

съобщението е „БИЛД“. Пред популярната жълта медия “натопеният” 

Линдеман заявява: Das ist kompletter Bullshit!102 („Това са пълни глупости!“). 
„БИЛД“ коментира: 

 

Der 53-Jährige ist offenbar Opfer der Putin-Propagandamaschinerie geworden. („53-

годишният мъж очевидно е станал жертва на путинския пропаганден апарат“.) 

 
Явно това изречение в български превод е послужило за патетичното 

заглавие Вокалът на Рамщайн стана жертва на пропагандата на Путин на 

новината от 01. 07. 2016 в offnews.bg.103 

Съобщението в „БИЛД“ е източникът на информация за българската 
медия. За това свидетелства изричното позоваване на немския уеб сайт bild.de 

под два “разобличаващи” фотоса: фалшивата снимка на Линдеман с 

изображение на Путин върху тениската и истинската снимка с изображение на 
череп. И на двете снимки се вижда смартфон в златист цвят с лика на Путин. 

 

                                                             
101 Вж. https://de.nachrichten.yahoo.com/till-lindemann-putin-fan-wegen-

095001940.html?nhp=1. 
102 Вж. http://www.leselink.de/ueber-filme/filme-zum-gleichen-thema/top-10-

mockumentarys.html. 
103 Вж. http://offnews.bg/news/Kultura_33/Vokalat-na-Ramshtajn-stana-zhertva-na-

propagandata-na-Putin_632051.html?pagewhich=10). 
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Тил Линдеман, представен с колажа и с истинската си тениска. 

Снимка: bild.de 

 

Както информира БИЛД“, според руски медии певецът бил направил 
следното изказване: 

 

In Deutschland kann sich nicht einmal Angela Merkel mit solch einer Popularität wie 

Putin brüsten. Ich mag ihn, er ist ein harter Leader und keine Marionette. („В 

Германия дори Ангела Меркел не може да се похвали с такава популярност като 

Путин. Харесвам го, той е твърд лидер, не е марионетка“.) 

 
В българския текст са цитирани думите, които Линдеман бил казал за 

Меркел и Путин, почти така, както са предадени в „БИЛД“: 
 

Ангела Меркел не се радва на такава популярност в Германия, на каквато се радва 

Путин. Харесвам го, той е твърд водач, не кукла на конци, както много други. 

 
Ясно е, че дотук информацията в българската медия е заимствана от 

съобщението в bild.de. Не е ясно обаче от кои руски медии са почерпани 

следващите две изречения, “вложени” в устата на Линдеман: 
 

„Всички тези атаки срещу страната са нечестни. Русия защитава своите 

интереси, а санкциите трябва да са срещу тези, които играят нечестно и 

предизвикват международни конфликти“, казва Линдеман според руските медии. 

(маркировката моя – А. Д.) 

 
Ето защо изглежда основателен въпросът: Възможно ли е тези две 

изречения да са изфабрикувани от българската медия, с цел по-сериозно 

“подплатяване” на заявената в заглавието тема „пропагандата на Путин“? 
Вдигнатият нагоре палец на певеца според собствените му обяснения 

бил невербален знак, придружаващ неговия отговор на въпроса как 

възприема Москва: 
 

Moskau ist eine tolle Stadt. („Москва е прекрасен град“.) 
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Въпросът бил зададен от приятели на руския туроператор, които преди 

концерта му натикали смартфона в ръката и казали: С приятелски поздрави от 

Владимир Путин. 

„БИЛД“ разкрива истината, вплитайки в тъканта на текста фини 

нишки на неприязън към руския президент – Putin-Konterfei104 auf dem T-Shirt 

– а след твърдението на Линдеман, че по принцип не се изказва по 

политически теми, коментарът гласи: 
 

Das wird die Fangemeinde von Rammstein […] freuen. Etliche Anhänger zeigten sich 

im Netz entsetzt über seine Sympathie für Putin. („Това ще зарадва феновете на 

Рамщайн […]. Няколко привърженици в социалните мрежи бяха ужасени от 

неговата симпатия към Путин“.) 

 

Mockumentary („мокументалност“) 

Не само адресатите (зрители, читатели, слушатели), а и самите 

адресанти, когато са проводници на фейкове, понякога попадат в клопката на 

заблудата. В тези случаи става дума за т.нар. Mockumentary (от англ. to mock 
‘заблуждавам нкг’; ‘подигравам нкг’ и documentary), българско съответствие 

би могла да бъде думата мокументалност: „Mockumentary е филмов жанр и 

название за фикционален документален филм, който пародира автентичен 
документален филм или целия жанр. При това нерядко се инсценират мними 

“действителни” събития или се поставят в измислена взаимовръзка автентични 

части от документални филми. Това е обичаен похват за пародия и сатира във 

филмовия жанр, който служи за развиване на критична нагласа у аудиторията 
към медиите“.105 

Сред популярните примери за “мокументалност” се нареждат 

псевдодокументалните филми, предоставени на STERN TV, SPIEGEL TV 
MAGAZIN, ZAK и на други телевизионни медии от Михаел Борн – развенчан 

през 1996 г. и етикетиран като „Куйау в телевизията“106. 

Флотският офицер е работил като репортер в зони на военни действия 
през 80-те години на ХХ век. Предполага се, че започнал да фалшифицира 

филмите си за телевизионни предавания, когато към реални репортажи за 

бойни действия прибавил архивни записи на експлозии, забелязвайки 

повърхностната проверка за истинността на материалите. Борн представил 
“автентични” кадри с деца, които уж като малолетни роби в Индия 

изработвали килими за веригата „IKEA“, както и филм със среща между 

представители на Ку Клукс Клан в немския Айфел, инсценирана всъщност от 
самия него с помощта на приятели. 

                                                             
104 Думата Konterfei (бълг. портрет, изображение) със значение ‘картинка, рисунка на 

дадено лице’ често пъти има леко отрицателен или шеговит оттенък. 
105 Вж. https://de.wikipedia.org/wiki/Mockumentary. 
106 Срв. „Die Bilder aus dem Lügenfernsehen – Panorama-Reporterin A. Reschke im 

Interview mit Michael Born“ в NDR, 2011. 
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Репортерът оправдава поведението си, твърдейки, че първоначалните 

му мотиви били загриженост за собствената сигурност и професионални 

амбиции, а не удоволствие от самото фалшифициране.107 

Поради липсата на закон, забраняващ въвеждането на зрителите в 
заблуждение, Борн е осъден по линия на други нарушения (пътуване без 

шофьорска книжка, нелегално притежание на оръжие, фалшификация на 

документи и разпалване на междунационална ненавист). 
Нашумял “мокументален” филм от най-ново време е „Борат“ (2006) на 

британския комик Саша Барън Коен.108 

 

3.4. Имитации в художествената литература и в изобразителното изкуство 

 

Ориентир при откриване на примери за фейкове в художествената 

литература е самата дефиниция на фалшифициране като „опит да се 
представи нещо измислено като реален факт“. Литературното произведение 

поначало възниква като измислица  благодарение на силата на 

въображението и това усложнява прокарването на строга граница между текст 
с елементи на литературна фикция и фалшификат. 

Както вече беше посочено, първоначално границата между литератори 

и журналисти е била размита – така в Германия едва към 50-те години на XIX 

век се появява журналистът дописник. Допреди това големи писатели и поети 
като Лесинг, Клайст, Хайне „са се проявявали и като журналисти и са 

преплитали описание на събитието, фантастична история, проникновено 

разсъждение, булевардна литература и културна критика“. Кристоф Елес и 
Доминик Грцбилок отбелязват, че на прага на XX век мнозина от пишещите 

хора все още не са можели да кажат със сигурност дали са „публицисти 

литератори или литератори публицисти“, а „до 1910 г. професионалният съюз 

е обединявал всички журналистически и писателски дружества“ (срв. 
Elles/Grzbielok 2007: 85). 

Оказва се, че най-ранните журналистически фалшификации са дело на 

известни писатели. Фалшификации или по-скоро фикционални елементи 
съпровождат например пътеписната литература – нещо, което не бива да ни 

учудва, понеже пътеписци са били писатели с богато въображение. 

Пример за изопачаване на истината според Ейпълтън са твърденията на 
братя Грим, че техните приказки под заглавие „Hausmärchen“ са „чист древен 

немски мит“, докато Ейпълтън твърди, че става дума за френски приказки 

(срв. Elles/Grzbielok 2007: 84). 

В англоезичния ареал журналистическа фалшификация е репортажът 
на Едгар Алън По в „New York Sun“ за прекосяването на Атлантическия океан 

                                                             
107 Срв. Werner A. Perger. „Unter Fälschern“, в: Die Zeit, 02. 02. 1996 г. 
108 Срв. http://www.leselink.de/ueber-filme/filme-zum-gleichen-thema/top-10-

mockumentarys.html. 



 

 

103 

 

с балон, пълен с горещ въздух. Пълна измислица е също един репортаж на 

Марк Твен, който е работил като редактор на „Territorial Enterprise“.109 

Друг случай е псевдодокументалната инсценировка на фантастичния 

роман „Война на световете“ от Хърбърт Уелс в радиоспектакъл, който през 
1938 г. бил изпълнен от трупата „Театър Меркюри“ тъй правдоподобно, че 

предизвикал голяма суматоха сред много слушатели, повярвали в нападението 

на марсианци в щата Ню Джърси.110 
В изобразителното изкуство терминът Fake също придобива свои 

очертания, когато през ХХ век възниква въпросът за автентичността на 

художествените произведения.111 Според немския художник и изкуствовед 

Щефан Рьомер 
 

под Fake разбираме миметично подражание на друга художествена творба, което – 

за разлика от фалшифицирането – съдържа индикации за нейното подправяне. Една 

художничка репродуцира фотографии от Уолкър Еванс […]. Заглавието на нейната 

презентация „Sherrie Levine After Walker Evans“ сигнализира, че работата ѝ е 

творческо усвояване на автентичните снимки, при което намират отражение 

променените контекстуални и концептуални предпоставки за създаване на 

творбите. Следователно фейкът има за цел  опознавателен процес в областта на 

историята на изкуството въз основа на прецизно проучване на картините. Ето защо 

репродукцията вече не подлежи на морално осъждане като фалшификация […].112 

 

Рьомер определя фрагмента „The Fake as More, by Cheryl Bernstein“ от 
Каръл Дункан като ново начало на историята на фалшификациите. 

Дункан публикувала “автентичната” история на изкуствоведката 

Шеръл Бернщайн и едва 13 години по-късно разкрила, че става дума за 
фикционален текст. Във фрагмента изкуствоведката коментира изложбата X 

für U – Bilder, die lügen, която представя примери за манипулиране на факти и 

събития чрез фалшификации на картини. Самата изложба никога не се е 

състояла по описания от Бернщайн начин. 
Според Рьомер фейкът на Дункан е от голямо значение, защото 

сигнализира началото на радикална институционална промяна, на коренно 

преориентиране на изкуствознанието.  

                                                             
109 Става дума за история за вкаменен мъж, която и до днес се възприема като легенда 

(Срв. Elles/Grzbielok (2007: 84). 
110 Орсън Уелс и продуцентът Джон Хаусман създали трупа „Театър Меркюри“ 
(Mercury Theatre) през 1937 г. Уелс придобива международно признание за 

новаторския по онова време подход към постановката на Шекспировата пиеса „Юлий 

Цезар“: артистите, облечени в съвременни костюми, играли на сцена без декори, 

осветена в причудлива светлина (вж. http://www.peoples.ru/art/cinema/producer/welles/). 
111 Вж. Susanna Partsch. Tatort Kunst. München: C. H. Beck, 2010, S. 127–145. 
112 Рьомер защитава дисертация по тази проблематика под заглавие „Der Begriff des 

Fake“ (1998). 
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Въпросът за нов поглед върху отношението между оригинал и копие е 

поставен през първата половина на ХХ век с творбите на френския художник 

Марсел Дюшан (1887–1968), които изкуствоведите обвързват с дадаизма и 

сюрреализма. Той внася в художественото произведение своите ready-made 
обекти113 и така „променя хода на историята на изкуството, превръщайки 

художествената творба от естетически в концептуален обект“. 

До именития Дюшан в по-късно време се нареждат имената на  
американския художник Анди Уорхол (1928–1988), водещ представител на 

поп-арта, немския художник и фотограф Зигмар Полке (1941–2010), един от 

най-големите майстори на постмодернизма, както и американските фотографи 

Ричард Принс (1949) и Шери Левин (1947). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113 Терминът ready made, въведен от Дюшан през 1912 г., обозначава „предмети от 

всекидневието, които обаче са извадени от битовия си контекст и по този начин биват 

концептуално пресътворени“ (вж. http://www.artprice.bg/news_details.php?elem_id=770). 
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III. Медии – образование 

(ДАНИЕЛА КИРОВА) 

 

Въвеждането и широкото използване на компютъра като незаменим 
помощник на човека в много сфери на труда през последните десетилетия 

доведе до изчезването, преориентацията и възникването на редица професии, а 

новите информационни технологии станаха неизменна част от почти всички 
области на живота. Новите медии като съществен фактор за динамичните 

промени в икономиката, науката и социалната среда в условията на 

глобализация и преход от индустриално към информационно общество 

поставят днес пред сериозни предизвикателства децата и младежите. 
В настоящата глава се прави кратък обзор на използваните медии в 

сферата на образованието и по-конкретно в чуждоезиковото обучение. 

Представени са съвременни медии в подкрепа на преподаването по чужд език, 
като основният фокус е върху медиите, които стимулират развитието на 

основни умения, ключови компетентности и критично мислене, независимо от 

интеркултурното учене. Медиите предоставят възможности за комуникация 
между представители на различни култури със сродни интереси, идеи, 

проблеми, въпроси или мнения. Интернет пространството чрез разнообразието 

от форми, платформи и информационни инструменти осигурява условия за 

активен обмен на мисли, нагласи, обичаи, традиции и поведенчески модели. 
Дадените примери са от имейл-проекти, форуми, подкасти и други. Наред с 

това е представена поредицата TED talks, както и мултимедийните продукти 

на TED-Ed, и са направени предложения за тяхното прилагане в процеса на 
изучаване на чужди езици. Разглеждат се съдържанието и форматът на видео 

лекции и видео електронни уроци, както и различните цели, с които те трябва 

да се интегрират в чуждоезиковото обучение. 

Предмет на изследванията са методите за оценка на електронното 
обучение, изследователските методи за използване на медиите и анализ на 

медийните култури. Медиите се разглеждат в рамките на дидактическия и 

интердисциплинарен подход с оглед на осигуряване на качеството в 
подходящо за дадена целева група съдържание, както и по отношение на 

техническата инфраструктура и вграждането ѝ в съответната култура на учене 

и обучение. 
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1. Мултимедийните продукти на интернет платформата TED и някои идеи 

за тяхното използване в чуждоезиковото обучение 

(ГЕРГАНА ГЕРОВА) 

 
В последното десетилетие медиите преминават през интензивни и 

необратими промени по отношение на формат, разпространение и дори 

съдържание. Интернет се превърна в най-широко потребяван, популярен и 
достъпен начин за получаване на медийна (и не само) информация, което 

превърна глобалната мрежа в най-важната медия. Интернет връзката позволява 

достъп до много вестници в техния електронен формат, слушането на радио и 

гледането на разнообразни телевизионни програми на различни езици. 
Социалните мрежи, блоговете и влоговете също влияят върху медиите при 

обмена на информация и дори до голяма степен изземват информативните 

функции на класическите видове медии. 
Медийни продукти от различни източници в глобалната мрежа 

намират приложение в образователната сфера с определени методически цели 

и тяхното използване в контекста на мултимедийното обучение набира все по-
голяма популярност. Такъв продукт са поредиците TED talks и TED-Ed. 

По определението на Уикипедия TED (от английски: Technology 

Entertainment and Design) е „световна поредица от конференции, собственост 

на частна фондация с нестопанска цел, създадена, за да популяризира „идеи, 
ценни за разпространяване“ (Уикипедия, 2017). 

Началото на инициативата TED е през 1984 г. и оттогава са създадени 

различни програми, посветени на философията за разпространяване на ценни 
идеи, като например TED Conferences – 5-дневни конференции, провеждани в 

САЩ всяка година и засягащи теми, свързани с технологии, наука, бизнес, 

изкуства, дизайн и общи глобални проблеми, TEDx – програма, създадена да 

подпомага общности, организации и отделни личности да предизвикат 
дискусии и връзки чрез подобен на конференцията формат, TED Books – 

оригинални книги от TED, които са „достатъчно дълги, за да генерират нови 

идеи, и достатъчно кратки, за да бъдат прочетени на един дъх“. Първата книга 
е отпечатана през септември 2014 г. (Wikipedia, 2017). 

Програмата TED-Ed, създадена през 2012 г., е инициатива, насочена 

към образованието и младежта в помощ на учителите и с идеята да провокира 
любопитство у учещите по целия свят. TED-Ed предлага непрекъснато 

обогатяваща се библиотека от оригинални анимирани видеа и международна 

платформа за учители, които да създават свои интерактивни уроци (TED Ed 

Lessons Worth Sharing, 2017). 
И двете поредици TED talks и TED-Ed предоставят редица 

възможности за приложение в учебна среда. В мрежата могат да се намерят и 

използват TED talks на над 100 различни езици, което разширява тяхното 
приложение в чуждоезиковото обучение. TED-Ed или видео уроците са 

предвидени главно за ученици в средното училище, докато видео лекциите 
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TED talks могат да бъдат интегрирани както в обучението в училище, така и 

при обучението на студенти и възрастни. Предвид разнообразното им 

съдържание и тяхната достъпност на различни езици, включително и 

български, видео лекциите TED talks могат да намерят своето място не само в 
часовете по чужд език, но и като допълнителни източници на информация и 

идеи по други предмети. 

В обучението по английски език TED talks могат да бъдат използвани 
като допълнителен ресурс към учебното съдържание на дадена езикова 

система и да бъдат тематично обвързани с определен урок или раздел (Levy 

2014). Обикновено един стандартен TED talk представлява лекция на оратор, 

най-често експерт в дадена област, който представя иновации и вдъхновяващи 
идеи. Повечето оратори презентират в общ план темата на лекцията си, но има 

и видеа, представящи специфични уроци по различни предмети, като видео 

уроците на Khan Academy, образователна платформа, достъпна с версията си и 
на български език (срв. Schwartz 2012). 

В рамките на подхода на обучение чрез медиите включването на 

автентични видео материали е съвременна и важна част от усвояването на 
езика. Така например National Geographic Learning в партньорство с 

платформата TED в обучението по английски език са използвали TED talks за 

основа на разработването на учебници и помагала за различни нива, 

подходящи за обучението на ученици в гимназиален курс, студенти и 
възрастни. Сред целите, които създателите им си поставят, е развиването на 

така наречените „умения на 21. век“ – критично мислене и дигитална и 

визуална грамотност. Както Раю отбелязва в статията си „Шест начина да 
използвате ефективно TED Talks във вашата класна стая чрез видео“, „TED 

talks не са непременно най-добри за подготовка за следващия стандартизиран 

тест, но са перфектно средство в помощ за провокиране и стимулиране на 

критичното мислене у учениците“ (Raju 2015). В този смисъл TED Talks 
допълват учебните помагала, като дават възможност за по-глобален поглед 

към света, добра информираност по различни въпроси и гледни точки и 

осъзнаване и приемане на културните различия. 
TED лекциите и видео уроци биха могли да се използват и при 

прилагането на модерната методика или елементи от нея при обучението във 

flipped classroom или „обърната“ класна стая. Това е алтернативен модел на 
традиционния директен подход в обучението, при който видео лекцията често 

е основен елемент. Бишъп и Верлегър дефинират flipped classroom като 

образователна техника, която се състои от две части: интерактивна група 

учебни дейности в клас и директно компютърно базирано индивидуално 
обучение извън класната стая (срв. Bishop/Verleger 2013). При този модел 

учениците/студентите се запознават с новия материал предварително извън 

клас обикновено чрез четене или видео лекции, а после използват времето в 
час за по-трудната задача да асимилират и затвърдят тези познания чрез 

решаване на проблеми/задачи, дискусии или дебати (срв. Brame 2013). Този 
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подход акцентира върху активното обучение, чиято цел е да превърне 

учениците от пасивни реципиенти в дейни участници в процеса на обучение. 

Учебното време се използва по нов начин, като часът се превръща във вид 

уъркшоп, където учениците/студентите задават въпроси по съдържанието на 
лекцията, проверяват уменията си при прилагането на новите знания и си 

взаимодействат активно в практически дейности. 

Предвид профила на съвременните млади учещи – подрастващи и 
студенти – едно от предимствата както на видео лекциите, така и на видео 

уроците е тяхната относително кратка продължителност, средно 15-20 минути. 

Такава продължителност е достатъчна за поддържане на вниманието и 

интереса на учещите, особено като се вземе под внимание, че потокът на 
информация в мрежата е изключително наситен и интензивен. Освен това 

видео форматът ангажира вниманието по различен начин и е мощно визуално 

средство. Друго предимство са достъпността и включването на тези 
мултимедийни продукти в процеса на обучение, тъй като съвременните 

дигитални технологии са вече неразделна част от живота на младежите. Това 

адаптира обучението към потребностите и интересите на новите поколения 
учещи и променя динамиката в класната стая. 

TED лекциите и видео уроците могат да се подберат по съдържание от 

учителя в зависимост от възрастта на учещите, темата и целите на съответния 

урок. Те биха могли да се използват за въвеждане към дадена тема, като 
допълнителен източник на информация, алтернативна гледна точка по 

определен въпрос или тема, дори като съвсем самостоятелен урок. По 

отношение на съдържанието учителят може да подготви въпроси, върху които 
учещите да помислят преди да гледат дадена лекция или видео урок, или 

въпроси за обсъждане на вече гледани материали. 

TED talks и TED-Ed, от гледна точка на тяхното съдържание, са 

изключително подходящи при Content Language Integrated Learning（CLIL), 

методически подход в съвременното чуждоезиково обучение, който се 

изразява в интегрирането на съдържание и език в съчетание с други области на 
познанието като наука, изкуство, история. Т. Шопов го представя на български 

език като „интегрирано учене на съдържание и език“ (Шопов 2013). Този 

подход се стреми да разчупи стереотипа на традиционното чуждоезиково 
обучение, при което фокусът при усвояването на езика е върху граматиката и 

формите, а не толкова върху съдържанието; или, ако се обръща внимание на 

съдържанието, то се предава по-скоро чрез превода (срв. Suginaga 2013: 83). 

Сугинага представя TED Talks като актуален медиен източник за съдържание 
на курс по езиково обучение, който предлага „автентично, културно и 

социално стимулиране“ за изучаващите английски език (срв. Suginaga 2013: 

84). 
Оливия Кучинота представя своето виждане за ефективността на 

използването на TED лекциите и видео уроците в час от гледната точка на 

учещ. Според нея училището е място най-вече за идеи и TED могат да 
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помогнат на учителите да ги включат в разговори и дебати. TED talks, твърди 

тя, работят най-добре, когато учителите ги използват, за да представят 

перспективи и пораждат дискусии по разнообразни теми. Учещите могат да 

получат по-ясна представа по теми, които първоначално са им били слабо 
познати, да погледнат критично на собствените си мисли и представи за света 

и да обсъждат идеи, различни от техните собствени. Това, твърди Кучинота, на 

практика се случва, когато TED Talks са използвани продуктивно в клас (срв. 
Cucinotta 2014). 

От гледна точка на езиковите умения и компетентности TED лекциите 

и видео уроците могат да бъдат полезни и ефективни на първо място за 

развиване на умението слушане, едно от четирите основни умения за 
усвояването на даден език, определяни още като макроумения (срв. Ivanova 

2017: 15). Този формат е подходящ за паралелното развиване на петото умение 

- култура, което е свързано с изграждането на представа у учещите за 
културата на изучавания език, както и на качества, необходими за 

осъществяването на успешна комуникация с хора от други култури (срв. 

Ivanova 2017: 15). 
TED лекциите и видео уроците се различават от считаните за 

стандартни средства за упражняване на умението слушане, а именно аудио 

записите на задачи за слушане към учебните системи, които най-често се 

използват в процеса на учене на чужд език. Аудио записите са по-кратки и са 
адаптирани по трудност към съответното езиково ниво, докато TED лекциите 

са автентични материали и езикът и речта на лекторите, които ги представят, 

са естествени и, наред с всички индивидуални особености на говорителя като 
произношение, бързина на говора, интонация, акцент и други говорни 

специфики, могат да предизвикат трудности при разбирането. Другото 

различие спрямо традиционните средства за слушане в клас е, че видео 

форматът на лекциите създава по-комплексна представа за съдържанието, тъй 
като учещите разполагат с визуален образ на говорещия и посланието се 

възприема също и с невербалната помощ на езика на тялото. 

TED лекциите могат да бъдат от полза за развиване на умението 
слушане не само за учещи с добри езикови познания, но дори за младежи с по-

ниско ниво на обща езикова компетентност. Това се оказва възможно поради 

факта, че младите хора използват ежедневно дигиталните технологии за 
информация и забавление в свободното си време и имат непрекъснат досег с 

източници главно на английски език, което улеснява развиването на умението 

слушане значително по-успешно в сравнение с останалите езикови умения. 

TED лекциите и видео уроците биха могли да бъдат използвани за 
комбинирането на умението слушане с усвояването и упражняването на 

останалите езикови умения. В работата в час непосредствено след 

запознаването със съдържанието на дадена лекция нейната тема или 
насочващите въпроси на учителя могат да предизвикат дискусия или дебат, 

като по този начин да се съчетаят уменията слушане и говорене. В хода на 
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дискусията освен изразяването на своето мнение на чуждия език, учещите 

могат да усвоят и/или упражнят способности за ясна и смислена аргументация, 

структуриране на изказването, ораторски техники и различни изразни средства 

за въздействие като зрителен контакт, език на тялото, стратегически паузи и 
др., които са част от уменията, необходими за презентации и при говорене 

пред публика (срв. Levy 2014). На учещите с по-високо ниво на езикова 

компетентност може да се постави задачата да заснемат свое видео с  
презентация по тема, която представлява интерес за тях, и да го покажат на 

своите учители и съученици. Това би било предизвикателство за тях както по 

отношение на езиковата им компетентност, така и за умението им за говорене 

пред публика. 
Друго езиково умение, което би могло да се съчетае с TED лекция или 

видео урок, е умението писане. Необходимо е задачите за писане да бъдат 

съобразени с нивото на компетентност по това умение, като задача с по-ниска 
трудност е например да се отговори писмено на въпроси относно 

съдържанието на видеото. Вариант с по-високо ниво на трудност на задачите, 

свързани с упражняването на това умение, може да включва написването на 
резюме на съдържанието или есе/съчинение по темата на видео лекцията или 

видео урока. Тази задача може да бъде поставена както в час, така и като 

домашна работа. Друга задача за извънкласна самостоятелна работа към 

учещите е да направят допълнително проучване по темата, като използват 
алтернативни източници и с цел да придобият нови знания и да получат 

различна информация по дадената тема или проблем. Подобна задача ще 

включи и упражняване на умението четене. 
В чуждоезиковото обучение преводът на текстове също може да бъде 

свързан с TED лекциите и видео уроците. Части от тях могат да бъдат 

използвани като автентичен материал за превод от чужд език на български или 

обратно, като учещите могат да предложат различни варианти за превод на 
един и същ текст или да обсъждат и подбират подходящите езикови изразни 

средства при превода. Също така видео лекциите могат да бъдат използвани за 

упражняването на уменията за симултанен и консекутивен превод. Това би 
било особено полезно при обучението на студенти по чужди филологии в 

преводаческата им практика. 

Друго приложение на TED лекциите и видео уроците, което е свързано 
повече с подготовката на учители и преподаватели по чужди езици, е 

включването им като допълнителен материал в семинари и уъркшопове по 

разнообразни методически теми с цел представянето на нови тенденции в 

чуждоезиковото обучение, разработени видео уроци или разнообразни 
перспективи за тяхното интегриране в процеса на обучение. 

Представените дотук идеи и предложения за приложението на 

лекциите и видео уроците на платформата TED показват една част от 
възможностите на тези мултимедийни продукти. Разпространяването на ценни 

и вдъхновяващи идеи, което е в основата на образованието и главният замисъл 
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на платформата, актуалността и лесната достъпност на TED лекциите и видео 

уроците ги правят съвременно учебно средство с редица възможности, 

съобразени с образователните нужди на учещите. Широкият спектър на 

тяхното използване предоставя свободата на учителите да подберат най-
подходящите начини, за да превърнат класната стая в едно модерно и 

привлекателно място за обучение на младите хора. 
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2. Медиите в чуждоезиковото обучение  

(ИВАНКА КАМБУРОВА-МИЛАНОВА) 
 

В съвременните условия на чуждоезиково обучение понятието медии  

свързваме неминуемо с използването на компютър или други електронни 

информационни технологии. Макар че представляват само част от голямото 
медийно многообразие, те играят важна роля в училищното всекидневие. 

Медиите спомагат за изграждането на своеобразни мостове между младите 

хора, дават възможност за взаимодействие. Това налага най-често тяхното 
функционално дефиниране и определяне като средства, с чиято помощ могат 

да бъдат постигнати различни учебни цели. В по-широк смисъл медиите 

служат за предаване на информация, съобщения, събития, научни резултати 

или открития. В този контекст съвременният живот е немислим без 
използването на новите технологии. 

 

Ролята на медиите в чуждоезиковото обучение 

 

За чуждоезиковото обучение използването на медии означава чуждият 

език и чуждата култура да се въведат в класната стая и обучаемите да са 

подготвени за активно участие в комуникационния процес с представителите 
на други култури, както и да са в състояние да прилагат целесъобразно 

уменията си за работа с медиите и критично да ги оценяват. 

В съвременното чуждоезиково обучение се прави разлика между 
медиите като инструменти, като елементи от учебния процес, и като 

предварително подготвени аранжименти на учебното занятие, което прави 

приложението им гъвкаво в зависимост от учебното съдържание и поставените 
цели (срв. Cornill-Decke/Küster 2010: 97). Успоредно с традиционно 

използвания учебник интензивно се прилагат различни медийни средства: 

аудио-визуални (CD, DVD, видео, филм), визуални (снимки, картини, фолиа, и 

др.), технически управляеми (PC, таблет, интерактивна бяла дъска, 
мултимедиен проектор). 

Важно е да се знае защо, с каква цел се прилага съответното 

медийно средство, какви са потребностите, интересите на обучаваните, какви 
са очакванията, респ. резултатите от тяхното прилагане. Без да се спираме 

подробно на специфичните особености и функции на използваните в 

чуждоезиковото обучение медии, трябва да подчертаем, че за методическото и 

дидактическото обезпечаване на учебния процес от особено значение е 
комуникативният и функционален софтуерен характер на електронните медии. 

В съвременното информационно общество дигиталните технологии се 

използват предимно за установяване на контакти извън училище и родната 
страна, за получаване на актуална информация за другия и другата култура, за 

придобиване и предаване на опит, за изказване на мнение и коментари, за 

участие в автентични комуникативни ситуации и други. Това изисква добри 
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дигитални умения и сигурност при работа с компютъра, както и със 

съответните инструменти на отделните информационни технологии. В този 

аспект се дава възможност за усъвършенстване на наличните умения чрез 

целенасоченото им прилагане в чуждоезиковото обучение, което от своя 
страна насърчава интерактивността и общуването извън пределите на класната 

стая. 

Тук на първо място следва да споменем интернет с неговите 
възможности за търсене, проучване и представяне посредством WWW (World 

Wide Web), имейл и хипертекст проекти, форуми като Skype, Facebook, 

Twitter, Linkedin. 

Често прилагани в чуждоезиково обучение и ефективни се оказаха през 
последните години интерактивните бели дъски, многомишковата, Envision и 

Jumpido интерактивни информационни технологии, както и други електронно 

управляеми учебни платформи и програми, които са подходящи за обучението 
не само поради по-елементарния технически инструментариум, а така също  

поради многоизмерната и мултифункционалната си комбинация от технически 

средства. За обучаемите това означава, от една страна, повишаване на 
вниманието и мотивацията, а от друга страна – развиване на дигиталните 

компетенции и самостоятелното учене. Това не се отнася до евентуалното 

възникване на технически проблеми като настройка на уредите, липса на 

интернет връзка и др. По-важно е създаването на реални условия за работа във 
виртуалното пространство, съпоставими с действителността: как обучаваните 

могат да работят ефективно със софтуера след съответното въвеждане и 

наблюдение – индивидуално или направлявани, да упражняват езикови 
структури, да разбират текстове за слушане и четене и да прилагат 

безпроблемно извлечената от тях информация в комуникативни задачи и 

упражнения, да я употребяват свободно в комуникационния процес. 

 
 

 

 

Методико-дидактически аспекти в чуждоезиковото обучение, 

върху които медиите оказват съществено  влияние 

 
Предложената диаграма представя важни аспекти на чуждоезиковото 

обучение (немски като чужд език), върху които електронните медии оказват 

положително влияние: 
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(срв. Cornill-Decke/Küster, 2010, 104) 

 

С помощта на медиите се повишава мотивацията на обучаемите за 

изучаване на чужди езици: събужда се любопитството, насърчава се 
индивидуалното учене чрез търсене и откриване, предлага се разнообразие от 

теми, социални форми, цветове, дейности и съдържание. Учителят приема 

ролята на консултант и модератор и предоставя на обучаваните възможността 
да работят самостоятелно. По този начин се включват всички сетива, 

извършват се целенасочени действия, чийто резултат често е създаването на 

краен продукт. 

При изпълнението на езиковите и проектните задачи се прилагат 
различни принципи, методи, стратегии на учене (например „Учене чрез 

правене”, „Да се уча как да уча”, „Учене през целия живот” и др.), които 

спомагат за постигането на рецептивните и продуктивните учебни цели, както 
и за изграждането на междупредметните връзки. В случая се наблюдава 

многоизмерен процес на учене, който обхваща не само всички знания и 

умения, а така също съдейства за изява на творческите способности и за 
разгръщане на креативността у обучаваните. 

При среща с други езици и култури в интернет пространството урокът 

предоставя нови форми на общуване с отвореност навън. Учебното 

съдържание (текстове за слушане и четене, ситуативно-комуникативни задачи 
за писане и говорене, за разказване) придобиват актуалност и автентичност, 

могат да бъдат предложени за учебна работа с различна цел, което определя 

интернета като неизчерпаем източник на информация. От своя страна това 
означава за обучаваните по-голяма интерактивност, по-бързо темпо на реакция 
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и обратна връзка при решаване на поставените езикови и проучвателски 

задачи, за да продължи успешно участието на всеки от тях като равноправен 

партньор в учебния и комуникационния процес. Не на последно място следва 

да отбележим ролята на електронните медии при развиването на 
интеркултурната компетентност. 

 

Възможности за насърчаване на интеркултурното учене 

и на интеркултурната комуникация 

 

В съвременното образование интеркултурната компетентност се 

утвърждава все по-убедително като ключова компетентност. Очакванията за 
възприемане на различието и за зачитане на другия, за толерантност и емпатия 

между представителите на различните народи и култури, при което 

обучаваните едновременно да могат да преосмислят родните културни 
особености и ценности, намират задължително отражение в образователните 

изисквания на всички европейски държави и по този начин в чуждоезиковото 

обучение. Нарастващата мобилност на пазара на труда, глобализацията и 
увеличаващата се миграция поставят пред младото поколение нови културни 

предизвикателства. Младите хора трябва да са в състояние да установяват 

контакти със свои връстници от чужбина, с работодатели или търговски 

партньори, да реагират адекватно при телефонни разговори и срещи, да водят 
текуща кореспонденция и т.н. Това означава, че паралелно с езиковите задачи 

и дейности на обучаваните трябва да се предлагат и задачи с интеркултурно 

съдържание. 
В този аспект използването на медиите предоставя на обучаваните 

повече възможности. Така например при изпълнение на имейл проекти между 

младежите от страните партньори се извършва обмен на мисли по общи 

интереси, по проблеми на всекидневието, за образователната система, за начин 
на живеене, празници и обичаи, за спазване на традиции и ценности на 

родната култура (срв. Vogt 2001: 416); чрез наличните форуми се прави 

коментар или дискусия върху литературни текстове, при което се изразяват 
различни мнения и становища относно действията и поведението на  

основните действащи лица, като това често води до осъзнаване или 

преразглеждане на личните културни възприятия и светоусещане. 
Тематично подбрани информативни текстове със страноведска 

информация могат също да бъдат тема за разговор или разсъждение в имейл 

проекти или интернет форуми. По този начин се предоставя възможност за 

обсъждане на теми като „Любов и приятелство”, „Семейството и отношенията 
в семейството”, „Природата и моят околен свят”, „Родина и чужбина”, „Здраве 

и здравословен начин на живот”, „Спорт”, „Музика и музикален свят”, 

„Култура и изкуство”, „Икономика и политика” и много други, които могат да 
бъдат разработени в часовете по чужд език с помощта на медийни средства 

(интерактивна бяла дъска, учебна платформа/софтуер, Smart) за постигане на 
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определени цели. Ако е осигурен добър и качествен  достъп до интернет, по 

всяко време и от всяко местоположение може да се осъществи компютърно 

базирана чуждоезикова комуникация. 

Интернет пространството предлага дискусионни форуми, в които могат 
да се представят или публикуват авторски творби, произведения на 

изкуството: стихове, разкази, романи, комикси, илюстрации, рисунки и др. 

Отделното произведение може не само да се прочете или разгледа от повече 
потребители, а така също да се изрази мнение, да се срещнат различни 

схващания и възприятия, да се установи междукултурен диалог, което от своя 

страна изисква споделяне на личен или чужд опит и изживявания, смяна на 

перспективата и зачитане позицията на другия, поставя под въпрос или 
обогатява личностното разбиране и светоусещане. 

 

Медиите днес и утре – за и против 

 

Днес живеем и учим в един непрекъснато дигитализиращ се медиен 

свят, в информационно общество, в което компютърът е почти неразделна част 
от обществения живот. В този контекст считаме за естествено и необходимо да 

споменем някои предимства и недостатъци на медиите в чуждоезиковото 

обучение без претенции за изчерпателност. 

Представените по-горе методико-дидактически принципи и аспекти на 
чуждоезиковото обучение като самостоятелното учене, многоизмерното учене, 

индивидуалната и екипната работа, мотивацията, предоставянето на равни 

шансове, интеркултурността и ориентираността към бъдещето са не само 
изисквания, респ. предпоставки, за обучението, насочено към обучавания, но 

тяхното реализиране става все по-ефективно, особено след прилагането на 

дигиталните медии в часовете по чужд език. Какво още се постига 

посредством медиите: усвояват се нови умения като бързо търсене/намиране, 
техническо обслужване, събиране и натрупване, комбиниране, 

избиране/подбор на определена информация. За да решат конкретни задачи 

или проблеми, обучаваните сами следва да създадат организацията: да си 
поставят цели и приоритети, да определят последователността, да създадат 

връзки и т.н. Тази отговорност трябва да поеме училището – учителят и 

учебният процес. Желателно е да се препоръча на учениците да се научат да се 
справят по-добре с фактора „време”, да прекарват по-малко време пред 

компютъра или в интернет. 

Медиите са средства, инструменти, които се прилагат в 

чуждоезиковото обучение за постигането на учебни цели, сами по себе си те 
не правят урока. Същинската интерактивност, процесът на преподаване и 

учене, натрупването на знания и развиването на умения и в бъдеще ще се 

реализират предимно с помощта на личните контакти и отношения между 
обучаеми и учители, между обучаеми и обучаеми. Учебните софтуерни 

продукти и мултимедийни програми се интегрират успешно в чуждоезиковото 
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обучение, само в редки случаи се налага незначително адаптиране на 

съдържанието или повторение на някои части, което може да се смята за 

недостатък. 

В определени възрастови групи на обучаваните все още им липсват 
добре развити дигитални умения, което следва да се разглежда като една от 

важните задачи на съвременното училище. Интегрираните медийни средства в 

учебните системи по чужд език – CD-ROM-софтуер, интерактивната бяла 
дъска, интерактивните учебни платформи – предлагат автентични 

комуникативни ситуации и съдържания, актуална страноведска информация и 

по този начин оказват положително влияние върху интеркултурното учене, 

допринасят за развиването на интеркултурната, на медийната и на други 
ключови компетентности. 
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