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Дисертационният труд е обсъден и предложен за 

публична защита от разширен състав на Катедра 

Журналистика и масови комуникации към Факултета по 

хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски” на 13.06.2017 г. 

 

 

Дисертационният труд е в обем 263 страници и се състои 

от увод, три глави, заключение и цитирана литература. 

Библиографията включва 111 заглавия на български и английски 

език. Използвани са цитати и от 75 уеб публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 

20.10.2017 г. от 13:30 ч. в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски”, корпус 1, зала 309. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд е насочен към анализ на медийния 

образ на Майкъл Джексън и интертекстуалните прояви, 

формиращи маската на комерсиално най-успешния изпълнител в 

развлекателната индустрия. По-конкретно се проследяват 

снетите от изпълнителя модели, сюжетни и визуални ключове, 

създаващи силни внушения и осъществяващи по-лесен пренос на 

информация към по-широка аудитория. В трите глави на текста 

проличава ясно, че разпознаваемостта на Майкъл Джексън е 

основната причина за международния успех на изпълнителя. 

Тази проблематика се базира на подробно и интердисциплинарно 

изследване, защото в духа на постмодернизма образът на Майкъл 

Джексън се формира като колаж, стилистичен еклектизъм, 

смесващ противоречиви на пръв поглед кодове от 

художествените изкуства, военната европейска естетика, киното, 

театъра, фолклора, религията, магията, тотемизма и античните 

стереотипи. 

 

Целта на настоящото изследване е да сглоби пъзела от 

споменатите фрагменти, за да разчете медийния образ на Майкъл 

Джексън. На основата на едно обхватно в своите амбиции 

емпирично изследване са потърсени и оценени 

интертекстуалните единици, които създават устойчивата и лесно 
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различима опаковка на изпълнителя. Така е потвърдено 

разбирането на Р. Даяр, че единственият начин, по който можем 

да опознаем една звезда, е чрез медийни текстове. 

Дисертационният труд проследява генезиса и развитието на 

бранда Крал на попмузиката и прави опит да оцени успехите или 

неуспехите на използваните попкултурни емблеми. Целта на 

теоретизирането е да върви от абстрактното към конкретното, 

като се извеждат общи постановки с възможна реализация в 

сферата на журналистиката, пиара и изграждането на публични 

образи. С други думи, проследявайки снетите от Майкъл 

Джексън модели, изследването се стреми да осмисли и 

квалифицира тяхната функционалност, за да изведе теоретични 

положения с приложна насоченост. 

 

В Увода на дисертационния труд е мотивиран изборът на 

проблем, неговата актуалност и интердисциплинарност. Описан 

е безпрецедентният технологичен срив, който предизвика 

новината за смъртта на Майкъл Джексън, сатиризиран от Си Ен 

Ен1 с лийда „Колко души са нужни, за да спрат интернет? На 25 

юни (2009) разбрахме, че е нужен само един човек, но той трябва 

да е Майкъл Джексън” . Само час след обявяването на новината 

публикацията в сайта на Си Ен Ен е презаредена 20 млн. пъти. За 

                                                                 
1 Rawlinson L., Hunt N. "Jackson dies, almost takes Internet with him". 

CNN, 26.06.2009. 

<edition.cnn.com/2009/TECH/06/26/michael.jackson.internet/> (status 

02.04.2017). 
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около 35 минути търсещата машина в интернет „Гугъл” е 

блокирана от трафика, а администраторите се подвеждат, че 

инструментът е атакуван от хакери. К. Ройек поставя медийното 

моделиране на смъртта на Майкъл Джексън в специална 

категория, наречена „звездна супернова“. Културният феномен 

се изразява в „колективната болка от нечия загуба и 

натрапчивата горчивина от личния траур” и се получава след 

физическата гибел на личности с „неизмерима слава”, „чието 

съществуване очертава характера на една цяла епоха”2. За 

медиазнанието е важно да изследва образа на „най-известния 

човек на планетата”. Тук патетиката, характерна за субективните 

лични оценки, отстъпва място на строгите пазарни данни. Те 

извеждат комерсиалния успех на Майкъл Джексън на челна 

позиция в глобалния пазар на развлекателната индустрия 

многократно приживе и перманентно след смъртта му. През 2016 

г. се стига дори до парадокса, че значимостта на рекордните му 

постъпления от 825 млн. долара не успява да преодолее 

новинарския критерий за липса на изненада и получава вяло 

медийно моделиране. Финансовите успехи, представени 

подробно в увода, предполагат трайната медиирана следа, която 

Майкъл Джексън оставя в световната култура, и до голяма 

степен мотивират изследването, както и избора на обект и 

предмет на дисертационния труд. 

                                                                 
2 Rojek C. Fame Attack: The Inflation of Celebrity and its Consequences. 

A&C Black, 05.01.2012. 
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Обектът на изследването изглежда пределно ясен. 

Налага се обаче едно уточнение. Разглежданата област от 

реалността не е изолираният образ на Майкъл Джексън, търпящ 

кардинални физически промени през годините. Обектът се 

анализира в полето на културата на известността, която изисква 

своя специфична методология. 

Конкретните ъгли в прочита на медийния образ на 

Майкъл Джексън се опират на универсалния героичен сюжет, 

изведен от Дж. Камбъл (Кембъл)3, митологичната и 

психологичната сила на античния архетип на божеството Пан и 

динамиката в етапите за изграждане на публични образи, 

синтезирани от историческата хронология на Е. Кашмор.  

Дори бърз поглед в Съдържанието ще постави въпроса 

защо най-близкото до научното направление изследване, 

свързано с произхода, значението и глобалното въздействие на 

лицата от звездната култура, не стои в началото на дисертацията, 

а е оставено в последната III глава. Целта на подредбата 

позволява темата да се разгледа от общите към частните 

проявления в описаните модели. От друга страна, инверсията е 

опит за изграждане на логична систематизация в научното 

повествование. Без да бъде въведена терминологията и 

методологията в I глава, е невъзможно да се осмисли изборът и 

                                                                 
3 В текста е приета практиката на издателствата „Рива”, „Изток-Запад” 

и „Хемус” фамилията на етнолога Campbell да се изписва като Камбъл, 

макар препоръчителната фонетична транслитерация да е Кембъл. 
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функциите на моделите в III. Първите два потока на изследване 

изглеждат последователни и дори успоредни. Третият създава 

първоначални впечатления за отклоняване. След първата 

теоретична част обаче проличават пресечните точки между 

отделните глави. Интердисциплинарните отклонения са 

смислови диагонали, помагащи за по-доброто разбиране на 

проблематиката, без да изменят полето или предмета на 

изследване. 

Пикове в своята кариера Майкъл Джексън бележи в пет 

различни десетилетия. Твърде широкият интервал е потенциален 

капан за всеки изследовател, който, разглеждайки образа или 

творчеството на изпълнителя, застава пред предизвикателството 

да „обхване необятното”. Пречката може да се преодолее с 

поставянето на ясни граници на изследването. Един от 

логичните варианти за избор на времева елипса е игнорирането 

на ранните години в кариерата на Майкъл Джексън. Те обаче са 

основополагащи и в двете направления на изследването – 

мономитното повествование и доминиращите модели за 

изграждане на публични образи. И тъй като настоящият труд 

цели да установи работещите и системно наложени модели 

(кризисният пиар не е част от целите на това изследване), 

ограниченията са в противоположна посока. Долната граница 

започва от детските години на Майкъл Джексън, а горната стига 

до средата на 90-те години на ХХ в., когато е естественият край 

на последната успешно завършена одисея в кариерата на 
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изпълнителя. Споменатите направления съвпадат до голяма 

степен с предмета на изследването. 

 

Хипотезите, които се проверяват в изследването, са три – 

по една за всяка глава. Първата е свързана с мономитния разказ. 

Направеното в разработката предположение е, че съществува 

пряка връзка между публичния успех на популярната личност и 

броя на мономитните ключове, които тя успява да включи в 

медийното моделиране на кариерата си. Втората хипотеза 

произлиза от първата. Чрез изследване на практиката се 

проверява предположението, че идентификацията с известни 

културни и митологични емблеми създава силни внушения и 

постига по-лесен пренос на послания към масовата аудитория. 

Третата хипотеза идва от историческия преглед на моделите за 

изграждане на медийни образи и допуска, че трайното 

позициониране в културата на известността е невъзможно, ако се 

разчита на актуалния модел. Разграничаването се случва 

единствено чрез завръщането към традициите на предходен 

модел или чрез комбинирането на няколко предходни модели. 

В изследванията на културата на известността често се 

прилагат три популярни подхода, услужливо насочени от Д. 

Хезмъндхейг4 към образите на две от американските медийни 

емблеми – Бил Клинтън и Майкъл Джексън: 

                                                                 
4 Evans J., Hesmondhalgh D. Understanding Media: Inside Celebrity. Open 

University Press, 2005. 
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Подходът на организационната социология 

(Organisational sociology approach) предполага провеждането или 

ексцерпирането на интервюта с експерти5, които са отговорни за 

конструирането на образа на Майкъл Джексън в различните 

етапи от кариерата му. Методологията изисква анализирането на 

емпиричен материал като книги и публикации, засягащи пиар 

действията в дискурса на културата на известността. Тя дава 

отговор на въпроса как конкретни професионалисти възприемат 

и вършат своята работа и по какъв начин се справят с 

разнообразните медийни предизвикателства. Подходът разкрива 

механизмите за постигане на медийна слава и нейното 

поддържане. Моделът се занимава също със съдържателния 

анализ на публикации и документи.  

Подходът, съотнесен с културните индустрии (Cultural 

industries approach), известен още като Политико-икономически 

(Political economy approach), е свързан с анализ на каналите за 

комуникация6. В конкретния случай задачите засягат 

определянето на точката на внимание, която предлага самият 

Майкъл Джексън за новинарските структури. Трябва да се 

отговори на въпроса, „как този фокус се превръща в 

маркетингово средство за продажба на албуми, които пък 

попълват предварително формираните музикални (и не само) 

                                                                 
5 Gamson J. Claims to Fame: Celebrity in Contemporary America. 

University of California Press, 02.03.1994. 
6 Ryan B. Making Capital from Culture. Berlin and New York: Walter de 

Gruyter, 1992. 
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очаквания на аудиторията”. Подходът може да проследи как 

рекордните продажби се трансформират в икономическа сила, 

придобиваща институционални измерения. Този метод дава 

ограничена информация за политическите, естетическите и 

културните условия, довели до производството на образа на 

знаменитостта. 

Постструктуралистският подход (Poststructuralist 

approach) се обръща към историческите условия в изграждането 

и разбирането на знаменитостите7. Той е удобен за 

разглеждането на конкретен период. Методът изследва как 

формите на самопредставяне, разработени от развлекателната 

индустрия, водят до изграждането на парасоциални връзки между 

адресат и адресант.  

За да се изгради изследването около образа на Майкъл 

Джексън, се налага да се вникне в културния смисъл, стоящ в 

посочения период и в начина, по който определени аудитории 

разбират този смисъл. За да се съобрази с последното изискване, 

дисертационният труд оперира с терминологията и 

методологията на семиотиката и изследването на 

интертекстуалността.  

 

                                                                 
7 Marshall P. Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture. U of 

Minnesota Press, 1997. 
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Емпиричната база на изследването обхваща 

ексцерпирани и анализирани откъси от над 111 периодични 

издания, мемоарни, научни текстове и биографии. Използвани са 

цитати от около 75 уеб публикации, 18 филмови и телевизионни 

продукции, 15 клипа от платформата „Ютюб”, музикални 

видеопроекти и реклами. Територията на полето на изследването 

не е ограничена географски, затова ексцерпираните материали са 

основно от разнообразни англоезични източници, стоящи 

максимално близо до природата на разглеждания обект. 

Селекцията е съобразена с възможността за придаване на 

плътност на медиирания феномен. Проучени са и теоретични 

източници, значими за проблематиката на звездната култура, 

етнологията, митологията, психологическата сила на 

архетипните образи и имиджмейкинга. 

Прегледът на седемте одисеи на Майкъл Джексън в Глава 

I открива категорична корелация между опита за прилагане на 

мономитното повествование и комерсиалния успех на 

изпълнителя. Одисеята Thriller (вж. 1.2.7.), която превръща 

едноименния албум в най-продавания аудиопродукт в световен 

мащаб, преминава съвсем буквално през всички осем етапа от 

пътя на героя. Отделни ключове са експлоатирани дори повече 

от веднъж. Пиар затрудненията за Майкъл Джексън в употребата 

на мономитния модел се проявяват в две насоки. Първо, при 

нарушената последователност в скелета на сюжета при 

последвалите одисеи. Второ, липсата на медиен и съответно 
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комерсиален успех в междинните одисеи на Майкъл Джексън в 

периода 1973 – 1978 г. е свързана и с липсата на мономитни 

ключове, които да обогатят творчеството с общодостъпна за 

аудиторията история.  

При изследването на визуалния аспект в отделните 

одисеи на Майкъл Джексън се вижда ясно, че повествованието е 

изцяло съобразено с мономитната концепция. Отделните 

ключове се движат по описаните от Дж. Камбъл пътеки и се 

облягат на готови и вече наложени модели. Планираната и 

размита в десетилетия трансформация позволява на певеца да е и 

„новият изпълнител”, на когото се полага още един звезден 

мандат, но и да запази основното ядро от почитатели, които 

„обичат еднообразието, мразят неочакваното и полагат истински 

усилия, за да го избегнат”8. Редом с творческата трансформация 

върви и упоритият стремеж за придаване на динамични качества 

на шаманския образ, подчертавайки активната му роля в 

охраняването на племенната изгода. Независимо дали ще пръска 

над света вълшебен прах, обединяващ различните нации, дали ще 

решава конфликти между две гангстерски банди, дали ще 

спасява цяла извънземна планета от зъл владетел, дали ще 

танцува в мрака, за да овладее четирите стихии, или ще отиде в 

най-бедния квартал на Рио де Жанейро, за да извика „На тях не 

                                                                 
8 Менанд Л. Железният закон на популярността. Либерален преглед, 

2.04.2016. <www.librev.com/index.php/discussion-culture-publisher/2955-

2016-04-02-16-36-37> (status 02.04.2017). 
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им пука за нас”, опитите на Майкъл Джексън са да надскочи 

културната роля на героя. Той не е новият елемент в статичния 

медиен свят. Освен че вече е надзъртал в непознатото, той го е 

покорил до степен, в която се оказва господар и на двете ролеви 

територии. Глобалното село, в което М. Маклуън твърди, че 

живеем, предполага обединяването на дуалистичните персонажи. 

Информационните технологии днес са аналогия на климатичните 

условия, които са капсулирали северните народи в локална 

общност и са принудили фолклорът им да допусне възможността 

за препокриване на ролевите единици – герой и шаман. Ето защо 

Майкъл Джексън логично се оказва не само актантът, но и 

охранителят, отвоюващ оцеляването на едно глобално и в същото 

време локално общество. 

Всяка знаменитост би могла да влезе в ролята на владетел 

на двата свята след смъртта си. Следвайки мономитната 

стратегия обаче, едно от основните пиар постижения на Майкъл 

Джексън е изграждането на трансцендентния образ приживе. Ако 

в светските одисеи на изпълнителя той се налага като активния 

герой, тръгнал да завоюва чужди светове, разчитайки на 

вълшебни артефакти и помощници, в творческите си изяви 

артистът няма нужда от чужда помощ. Всъщност само на пръв 

поглед Майкъл Джексън стои в центъра на творческата си 

вселена като всеки-път-еднократният-актант. По-внимателното 

вглеждане в повествователните конструкции извежда на 

повърхността шаманската същност на образа. Стъпвайки в 
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обувките на вълшебния помощник, чиято основна роля е да 

напътства и защитава, Майкъл Джексън превръща потребителя 

на медийно съдържание в активния герой на одисеята си. Чрез 

ротацията аудиторията е поставена на челно място в 

повествователната структура на мономита, а изпълнителят поема 

пасивната менторска роля (подсилена от хуманитарните теми в 

творчеството му). Шаманският ход, съвпаднал удобно с 

глобалисткия цайтгайст, създава у почитателите усещането за 

активно участие в комуникационния процес, трансформиран в 

парасоциално общуване. Така адресатът и адресантът имат 

възможност да тръгнат едновременно по мономитния път, 

получавайки свой ранг и своя функция. 

Изследваните медийни вербални материали и визуални 

послания показват, че Майкъл Джексън постига умела сюжетна 

комбинаторика на митологичните архетипи, възползвайки се от 

рядкото отъждествяване на героичния и шаманския образ в 

историко-културните контексти, връщайки се до Омировата 

концепция за героичност. Така Майкъл Джексън се издига над 

схващането на Дж. Камбъл, според което герой е всеки един 

човек. Изпълнителят оставя тази маргинализирана роля за 

аудиторията, разграничавайки образа си с интертекстуалното 

пришиване на по-изключителни митологични функции. От тях 

идват и шаманските демонстрации у така или иначе трудно 

поддаващата се на назоваване същност на героя. 
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Любопитно е, че към момента на писане на този труд 

нито един друг изследовател не е правил връзка между пътя на 

Краля на попа и пътя на героя. Иронията се крие в това, че 

самият изпълнител не е спирал да подчертава препратките към 

вълшебната функция на медийния си образ. Препратки, които 

присъстват както в публичната, така и в творческата му одисея. 

Откриването и описването им е един от приносните моменти на 

дисертационния труд. 

По линията на втората хипотеза, въз основа на 

наблюдения върху практиката, трябва да се докаже, че 

идентификацията с известни културни и митологични емблеми 

създава силни внушения и постига по-лесен пренос на послания 

към масовата аудитория. Направените изводи от проверката на 

твърдението са, че успехът при обвързването с вече популярни 

текстове зависи от дълбочината на интертекстуалността. 

Изследването в Глава II показва, че при Майкъл Джексън 

подражаването на Питър Пан се оказва маска, под която прозира 

не само дуалистичен манифест между християнската символика 

и античната представа за пазител на природата, но и 

идеализираният архетип за вечната младост puer aeternus, описан 

от юнгианската школа като духа на времето за XX век (вж. 

2.7.1.). 

Чрез връщане назад в историята на идеите може да се 

проследи почти константното присъствие на античните 

митологични сюжети в западното общество, приели в по-късен 
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етап формата на вълшебни приказки. Те оцеляват без сериозни 

сътресения в християнската култура, дори след като тя ги 

дамгосва като еретични. За Дж. Камбъл това безспирно връщане 

назад се дължи на поетичната и метафоричната сила на мита. 

Антропологът дефинира митологичното познание като 

„креативен инкубатор”9, но то е и материя за създаване на 

модели за подражание. В постмодернизма са възможни вторични 

пречупвания в употребата на митологични модели. Такъв е 

примерът с осиновения от Майкъл Джексън образ на Питър Пан. 

Героят на Дж. М. Бари е фасадата, която пречи на аудиторията да 

разчете пряката връзка с античната култура. Въпреки това 

образът работи дори на едно неосъзнато ниво, осъществявайки 

по-бърза и лесна връзка не с една локална група, а с огромна част 

от населението на света, облъчено със западните идеи. Масовата 

аудитория – дори и да не си дава сметка – разпознава античната 

концепция за вечната младост и сакралната връзка с природата, 

провокирана от сложната маска на певеца. Наивно е да се вярва, 

че зад твърдението „Аз съм Питър Пан” стои безразсъден 

инфантилизъм. Умелата употреба на матрицата puer aeternus 

предполага, че Майкъл Джексън е извършил обстойно проучване 

не само на мономитната концепция на Дж. Камбъл, но и на по-

широк кръг от антропологични и културологични изследвания. 

Изпълнителят разбира важната, но затихваща роля на 

                                                                 
9 Campbell J., Moyers B. The Power of Myth. Knopf Doubleday Publishing 

Group, 2011. 
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митологичната истина в съвременното общество. За да 

удовлетвори социалните потребности на своята аудитория, той 

посяга към изпитаните антични модели, надграждайки ги с 

ритуалността на физическата си трансформация и визуалните 

ефекти – не само в кратките филми, но и в сценичните прояви.  

Последната хипотеза, проверена в Глава III, се опира на 

историческия преглед на моделите за изграждане на медийни 

образи. Тя допуска, че трайното позициониране в културата на 

известността е невъзможно, ако се разчита единствено на 

актуалния за съответен период модел. В най-добрия случай той 

ще осигури краткотрайна популярност. Отличаването е 

възможно единствено чрез завръщането към традициите на 

предходен модел или чрез комбинирането на няколко предходни 

модела. Пиар специалистите често се подвеждат от факта, че 

гравитационната сила на доминиращата тенденция е способна 

сравнително лесно да генерира медийно присъствие. Проблемът 

е, че то е мимолетно. Това заключение ясно проличава в анализа 

на незрелите години от кариерата на певеца. Актуалните през 60-

те и 70-те г. на миналия век дуалистичен и индустриален модел 

безспорно осигуряват популярност на семейния проект и 

изолираната отрано солова кариера на Майкъл Джексън. 

Същинските успехи за изпълнителя обаче започват след 

завръщането към традициите на отшумелия преди десетилетия 

модел на Барнъм и комбинирането му с модела на симулираната 

героичност. Заветите на цирковия импресарио са инструментът, 
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чрез който Майкъл Джексън успява да се разграничи от всички 

останали знаменитости, потънали в доминантния за 80-те и 

началото на 90-те години на ХХ в. модел на публичната 

собственост. 

 

Практико-теоретични постановки 

Освен проверките на трите хипотези в заключителната 

част на дисертационния труд са изведени практико-теоретични 

постановки, дошли от проследеното изграждане на медийния 

образ на Майкъл Джексън. Анализът позволява също да се 

направи прогноза за бъдещата масмедийна плътност на бранда 

„Майкъл Джексън“. 

Изводите от употребата на матрицата пътят на героя 

показват, че популярната личност не може да изолира 

семейството от публичния си образ. Патриархалните фигури 

трябва да бъдат утвърждавани в медийното пространство като 

пазители на прага. Това са хора, които удържат таланта или 

амбицията на актанта до неговата пълна готовност да напусне 

света на познатото. Всеки артист се нуждае от лесно за 

дефиниране в медийната плоскост изгубено благо, с което да 

оправдава желанието си за изява. Чисто географските промени 

или пътуванията са друг важен момент, който създава алюзии 

към мономитната концепция за света на познатото и 

непознатото. Ограничената в конкретно физическо място 

знаменитост губи възможността за извървяване на пътя на героя, 
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освен ако не представи двете плоскости като контрастни 

идеологически пространства. Медийната личност не бива да 

изпитва затруднения или срам при разговорите за трудностите 

на прага. Дори и да липсват пречки при реализирането на 

одисеята, проблемите трябва да бъдат хиперболизирани или 

съчинени. В противен случай се рискува аудиторията да загуби 

интерес към безпроблемно реализирания подвиг. Изпитанията са 

свързани и със следващия етап на инициация, в който 

знаменитостта е длъжна основно визуално да демонстрира своята 

промяна. Тук в медийното пространство се появяват 

изкусителите и помощниците. Известните личности често 

пропускат да въведат тези второстепенни, но изключително 

значими герои, като основният страх е, че така ще изместят 

погледите от себе си10. Неуспешният опит за отделянето от 

ментора обаче идва в по-късния етап на изкупление, в който 

сюжетното изискване е героят да бъде сам. Изводите от 

експлоатацията на мономитния модел от страна на Майкъл 

Джексън показват, че колкото по-силни откъм присъствие и 

подкрепа са вълшебните помощници, толкова по-голямо медийно 

внимание получава одисеята. Липсата на ментор, стоящ наравно 

с образа на певеца през 90-те години на миналия век, е най-

осезаемият пропуск в медийните сюжети, генерирани от Краля 

                                                                 
10 На пръв прочит Майкъл Джексън допуска същата грешка, опитвайки 

се да изолира заслугите на продуцента Куинси Джоунс в сезона на 

наградите през 1982 г. (вж. 1.2.7.). 
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на попмузиката. Реализирането на одисеята ще е неефективно, 

ако в нея не присъстват менторите, които чисто технологично 

стоят зад кадър. Допълнителното обвързване на продуценти, 

музиканти, издатели и пр. трябва да бъде разчетено като 

корпоративен приоритет. Важни са и личните отношения, които 

гарантират медийната подкрепа на поддържащите герои. 

Пропадането в бездната е ключов момент, който рядко 

се формулира от известните личности или продуцентските им 

компании. В редица случаи драмите идват инцидентно, 

попадайки в полето на кризисния пиар. Той обаче се стреми да 

отхвърли възможно най-бързо и категорично 

предизвикателството, а не да го развива драматургично. 

Отречените обвинения създават ново изгубено благо, с което 

може да стартира следващата одисея. Инцидентните 

предизвикателства обаче рядко помагат за сюжетната 

кулминация на настоящата одисея. Подобно на случая с 

вълшебните помощници знаменитостите отказват да коментират 

преките си конкуренти, опасявайки се, че ще нарушат 

колегиалните норми и това няма да се хареса на аудиторията или 

пък че така ще популяризират не своя, а чуждия образ. 

Творческите съперници обаче могат да влязат удобно в ролята на 

мономитния дракон, който трябва да бъде посечен. Неумението 

да се въведе злодей в медийните одисеи е типичен недостатък в 

изграждането на публични образи, водещ до бързо обезличаване 

на героя, защото се оказва, че той всъщност не върши нищо 
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героично. Заради рефлекторната си функция медиите са 

логичният враг за всяка знаменитост11. 

Като ключов момент срещата с Богинята майка се 

появява често по съвсем естествен начин в одисеите на 

известните личности. Заради сюжетната си гъвкавост богинята 

може да бъде всякаква жена с всякаква мотивация. Затова етапът 

е прекомерно експлоатиран. Единици са знаменитостите, които 

се отличават чрез него. По-нетипична е алтернативата на ключа, 

която среща актанта с бащиния авторитет. В медийното 

пространство може да се изведе образът на истинския 

биологичен баща или на сурогатен родител, от когото се черпят 

знания и опит. Анимус моделът се използва основно на 

политическата сцена, но инцидентни негови прояви могат да се 

открият и в развлекателната индустрия. 

Етапите на изкупление създават силна връзка на емпатия 

между медийната личност и потенциалната ѝ аудитория, затова 

не бива да се пренебрегват. Темите за получаване на прозрения, 

извличане на житейски изводи и преминаване през личностни 

промени привидно са безобидни, но всъщност ангажират 

аудиторията в парасоциална комуникация. Те изграждат 

авторитетната аура на знаменитостта и създават усещането, че 

                                                                 
11 Матрицата успешно се експлоатира от президента на САЩ Доналд 

Тръмп чрез безспирните му опити да подкопае авторитета на медиите с 

обвиненията, че тиражират „фалшиви новини”. 
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славата им не се дължи на късмет или калкулирани ходове, а на 

вътрешни качества и опит. 

Добре реализираното завръщане в света на познатото 

трансформира генерираната от предходните етапи публична 

емпатия в парасоциално общуване. Мономитният ключ 

съответства на предварителните нагласи на аудиторията дори ако 

не е замислен корпоративно заради неизбежната констатация 

„той е един от нас“. Ключът получава допълнителна тежест, ако 

прибирането у дома е свързано с акт, който цели да подобри 

живота на общността – чрез добрия личен пример и подкрепа 

(времева, финансова, ментална). 

Част от аргументацията за важността на изследването на 

медийния образ на Майкъл Джексън, поставена в увода, е 

свързана със социалното събитие, в което се превръща новината 

за смъртта на певеца през юни 2009 г. Точно толкова важен 

повратен момент е и предхождащата я с три месеца 

пресконференция в „О2 арена”, Лондон, когато изпълнителят 

обявява „Финалното вдигане на завесата”. Мономитната 

хипотеза, изследвана в I глава, е в състояние да предложи 

отговор на въпроса как знаменитост, чиято предходна напълно 

реализирана одисея е на повече от десет години, успява да 

продаде 50 концерта в една от най-големите европейски зали за 

няколко часа.  

„Финалното вдигане на завесата” е маркетингово 

обещание, което се оказва работещо, защото се вписва в 
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Барнъмовия модел за публичния натиск с еластични крайни 

срокове (разгледан като явление в 3.1.1.). Но това не е 

единственият модел, който взаимодейства с предварителните 

нагласи на аудиторията. Както вече стана ясно (вж. 1.2.8.), само 

на пръв поглед Майкъл Джексън е актант в своите одисеи. Той 

съзнателно отстъпва главната роля на публиката, симулирайки 

активни качества, докато изпълнява всъщност 

менторската/защитната роля на шамана. Охраната на общия 

интерес чрез творчески послания и публични позиции се набива 

на очи в медийното представяне на пресконференцията в 

Лондон. Публикация в „Тайм”12 сочи, че музиката му е 

„основната сила”, която е способна да преодолее всички слухове 

и финансови проблеми, преследващи изпълнителя от години. 

„Джема Лал (18) е пътувала четири часа от Нортхемптън, защото 

вярва, че музиката на Майкъл Джексън и по-конкретно песента 

Earth Song, са по-актуални от всякога”13. Благодарение на този 

очакван коментар, подсказващ какво е изгубеното благо в 

незавършената одисея This Is It, проличава, че във финалната 

версия на образа на певеца продължават да функционират трите 

модела, разгледани в трите глави на дисертационния труд. Това 

са мономитният път, образът на Пан като пазител на природата и 

мистифициращият похват, част от наследството на Барнъм. 

                                                                 
12 Adams W. Michael Jackson's Final Curtain Call. TIME, 05.03.2009. 

<content.time.com/time/arts/article/0,8599,1883416,00.html>. 
13 „Не става въпрос само за някаква песен”, обяснява още Джема Лал. 

„Той говори за планетата и за това как можем да помогнем на другите”. 
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Тръгвайки на път за въпросната пресконференция от Лос 

Анжелис до Лондон, Кралят на попмузиката вече е определил в 

публичната представа световете на познатото и непознатото в 

новата си одисея. Константната локация гарантира на голяма 

част от зрителите същинското въвличане в подобно 

приключение. Копнежът за финалната сценична изява е другото 

изгубено благо, подчертано в медийните материали по темата с 

още една митологема – срещата с патриархалната фигура: 

„Моите деца са достатъчно големи, за да оценят това, което 

правя, а аз съм достатъчно млад, за да мога да го направя”. 

Майкъл Джексън знае, че е бащина фигура не само за своите 

наследници, но и за голяма част от аудиторията, която е 

изградила парасоциални контакти с медийния му образ. 

Изживяването можеше да изправи основното ядро от зрители на 

турнето пред мономитния етап на срещата с родителския 

архетип. 

Успоредно с мономитното повествование ярко се 

проявява и моделът на Барнъм с жълта сензация, синтезирана в 

заглавието на „Дейли мейл”14 „Квадратна брадичка. Дълбок глас. 

Това истинският Майкъл Джексън ли беше?”. Таблоидът 

отразява зародената в глобалната мрежа теория, че по време на 

                                                                 
14 Harris P. "The square chin. The deep voice. But was it really Michael 

Jackson?". The Daily Mail, 14.03.2009. 

<www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1161879/The-square-chin-The-

deep-voice-But-really-Michael-Jackson.html>. 
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пресконференцията вместо певеца на сцената е бил негов 

имитатор15.  

Подготовката за турнето, разкривана своевременно от 

организаторите Ей Ии Джи чрез публикувани в социалните 

медии клипове и снимки, попада в мономитния етап на 

подготовката за пропадането в търбуха на кита. Както Дж. 

Камбъл отбелязва, то може да завърши с посичането на змея или 

със смъртта на героя, който ще възкръсне в нова форма. 

Творческият път на Майкъл Джексън влиза твърде буквално във 

втория модел на героичното повествование. Медийното 

прераждане на изпълнителя е по време на телевизионното опело, 

в същата зала (търбуха на кита), в която са провеждани 

репетициите за турнето.  

 

В заключението на дисертационния труд са надскочени 

времевите граници, поставени в уводната част, за да се оцени 

развитието на посмъртния силует на изпълнителя. Анализът 

позволява също да се направи прогноза за бъдещата масмедийна 

плътност на бранда „Майкъл Джексън“. Приложените подходи в 

трите глави от научното изследване показват по категоричен 

начин, че решенията на самия Майкъл Джексън са градивните 

                                                                 
15 Алюзиите с Елвис Пресли са оставени в заключителната част на 

материала, представени като официална позиция на собствениците на 

„O2 арена”: „Можем категорично да гарантираме, че Майкъл Джексън 

бе на сцената. Може и Елвис да е присъствал по време на 

пресконференцията”. 
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материали в медийния му образ. Всяка одисея е педантично 

концептуализирана, следва разпознаваеми визуални решения и 

сюжетната пътека на мономитното повествование. От 

дистанцията на времето пиар специалистът в „Епик” Дан Бек 

обявява, че маркетинговият нюх на Майкъл Джексън е по-

успешен от този на корпоративните кадри, които са работили за 

него16. 

Липсата на последователна концепция и автентична 

субстанция в поддържането на посмъртната кариера на Краля на 

попмузиката обаче води до трайно избледняване на силно 

митологизирания силует. Тенденцията е подпомогната от 

корпоративни решения, представящи за автентични песни и 

сценични изпълнения, реализирани от имитатори. Ако подходът 

за поддържане на публичния образ на Майкъл Джексън, изграден 

от „Естейта” (управляван от адвокатите Джон Бранка и Джон 

Маклейн), не се промени, имиджът на певеца не само ще 

избледнее, но и ще изгуби своята съдържателна част. Подобно 

явление се наблюдава при образа на Мерилин Монро. Брандът, в 

който се е превърнал ликът ѝ, е чисто визуален и не предполага 

познаване на филмографията/биографията на актрисата.  

Основната задача на „Естейта” е не само да припомня на 

аудиторията за творческите постижения на Майкъл Джексън, но 

                                                                 
16 Smolkamb M. Making Michael: Inside the Career of Michael Jackson. 

Clink Street Publishing, 2016. 
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и да ги въведе в съответната културна плоскост, която ще 

позволи на новата аудитория да ги осмисли и оцени. 

В заключението е проследено естественото попкултурно 

развитие на образа на Майкъл Джексън, свързващо трайно образа 

на изпълнителя и творчеството му с комиксовия жанр. 

Разгледани са интертекстуалните прояви във филми като 

„Мегаум” (2010), „Пазителите на Галактиката” (2014) „Х-мен: 

Апокалипсис” (2016) „ЛЕГО ФИЛМЪТ: Батман” (2017) и 

рекламната кампания за „Аз, проклетникът 3” (2017). 

Настоящото изследване показва, че още през 80-те години на 

миналия век Майкъл Джексън осъзнава, че днешните супергерои 

са персонификации на абстрактните идеи, свързани с 

мистичните, космологичните, социологичните, естетическите и 

педагогическите функции на трансцендентните истории. 

Многобройните препратки към Майкъл Джексън в 

разширяващата се комиксова вселена са категорично 

доказателство не само за валидността на хипотезата, че 

следването на мономитния сюжет улеснява когнитивните 

нагласи на аудиторията, но и за факта, че образът на Краля на 

попмузиката се е откъснал от представата за човешко, 

получавайки своя митологичен (или вълшебен/комиксов) ореол. 

Масовата култура делегира на покойния изпълнител 

възможността да утвърждава силата на живота и да променя 

социалната система, в която съществува, независимо дали 

функционира като герой или шаман. 
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ 

 

1. Въвеждане на тезата за мономитното повествование в 

медийните науки и използването ѝ за разчитането на успеха в 

изграждането на медийни образи. 

2. Откриване на работещите модели, водещи до 

митологизирането на медийни образи. 

3. Дефиниране на отделните течения в изграждането на 

масмедийната култура на известността, описана исторически от 

Е. Кашмор. Изведената типология позволява да се разчете 

медийният успех на Майкъл Джексън чрез дистанцирането му от 

актуалните течения и завръщането му към по-стари и забравени 

модели. 

4. Въведената типология на моделите за развитие на 

културата на известността (особено в комбинация с мономитното 

повествование) дава научен инструментариум, с който могат да 

бъдат формирани оценки и прогнози в изследването на медийни 

образи. 
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